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Kapitel 1: Inledning 

"En del präster som viger eller välsignar samkönade par straffas: 'Mitt samvete tillåter inget 

annat'" –svenska.yle.fi, 14.3.2018  1

"Utmaning bevisa terrorismbrott när Åbodådet är i rätten – 'Attacken kom inte som en 

överraskning'" –hbl.fi, 19.3.2018 

"Biskopen: Löftet om att samarbeta med kvinnliga präster viktigare än åsikterna" –vasabladet.fi, 

16.4.2018 

Religion intresserar massmedier mer än tidigare – och på ett bredare plan (Lövheim 2014; 

Taira, Poole & Knott 2012). När forskare ser på i vilka sammanhang människor i dag 

kommer i kontakt med religion i sitt vardagsliv är det medierna som ofta kniper förstaplatsen 

(Lövheim 2012, Hjarvard 2008). Samtidigt har förhållandet mellan religion och media 

förändrats, menar förespråkare för teorin om medialisering av religion. Media blivit en 

självständigt enhet i samhället, medan traditionella institutioner som politiken och religionen 

numera är beroende av medierna. (se Hjarvard 2008, 2011 m.fl.) Av det här följer att bland 

annat nyhetsmedier blivit en viktig källa till information om religiösa frågor. Det gäller i 

synnerhet kontexter som det finländska samhället, där den personliga kopplingen till religion 

blir svagare när tillhörighet och engagemang i religiösa organisationer minskar. 

I den här studien riktas blicken mot journalisterna. För nyhetsredaktionernas del 

väcker religiösa frågor och ämnen intresse när stora händelser och konflikter har anknytning 

till religion, när den religiösa mångfalden i lokalsamhället ökar genom invandring och när 

kontrasten mellan olika kulturer eller mellan religiöst och sekulärt ökar (Habermas 2008, 

Norris och Inglehart 2004). Mitchell och Gowner (2012, 1) tänker sig också att religion kan 

vara en viktig nyckel för att tolka och förklara fenomen och nyhetshändelser. I 

svenskspråkiga nyhetsmedier i Finland har det här tagit sig uttryck i bevakningen av allt från 

planerade moskébyggen, till debatter om en jämlik äktenskapslag, till terrorismrättegångar. 

När ämnen som på olika sätt har beröring med religiösa traditioner, organisationer och 

individer representeras i nyheterna har redaktionerna stort inflytande på hur olika åsikter, 

värderingar och positioner uttrycks, sprids och diskuteras (Moberg och Sjö 2012, 87–88). 

Följderna av att media blir en primär källa till kontakter med och information om religion är att 

bland andra nyhetsorganisationer och journalister ges en central roll som förmedlare av 

kunskap (se Lövheim 2012, Hjarvard 2008). 

1 Rubriker från nyhetsmediernas webbsidor, hämtade 7.5.2018. 
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Medan forskningen i någon mån fokuserat på hur olika religioner syns och framställs i 

media finns det betydligt färre studier som riktat in sig på nyhetsproducenterna, 

journalisterna. Hurdan är deras inställning till religiösa fenomen och de sätt på vilka dessa 

porträtteras i nyheterna? Hur förhåller de sig till den egna redaktionen som en förmedlare av 

information om religion? Vilken betydelse har uppfattningen om den egna yrkesrollen? 

Existerande forskning målar upp olika bilder av journalisterna och deras inställning till 

religion i nyheterna. Å ena sidan visas en bild av journalister som är påverkade av 

västerländska normer om sekularitet och religionen som privatsak, samt har svagt intresse 

för hur deras inställningar till religion påverkar diskurser i samhället (Jensen 2006, 132–134). 

Även mediernas rutiner och nyhetsvärdering styr och begränsar journalister, som därtill både 

saknar viss kunskap om religioner och relationer till potentiella källor (Dahinden et al. 2011, 

204–205). Å andra sidan finns journalister som uppvisar en tydlig medvetenhet om möjliga 

problem med nyhetsrapporteringen om islam (Ewart, Pearson och Healys 2016) och 

journalister som anser att religion är ett utmanade ämnesområde som nyhetsmedier inte 

hanterar speciellt väl (Winston och Green 2012). 

Med avstamp i den kvalitativa attitydforskningen närmar jag mig i den här studien 

svensktalande journalister i Finland för att se hur deras attityder till nyhetsmedierna som 

förmedlare av information om kristendomen och islam passar in i, kompletterar eller ritar om 

den hittills ganska fragmentariska skildringen. Den kvalitativa attitydforskningen bygger på 

ett retoriskt synsätt på attitydbegreppet. Den ser attityder som något som formas i sociala 

situationer och som kan studeras genom argumentationer. (se Billig 1996; Vesala & 

Rantanen 2007) Informanterna i den här studien ställs inför olika scenarion som rör 

religionerna och det redaktionella arbetet. Målet är att genom deras ställningstaganden och 

argumentering utröna attityder till representationerna av kristendomen och islam i nyheterna, 

i kontexten av det egna journalistiska arbetet. I förlängningen ger det här ytterligare 

förståelse inte bara för journalisternas förhållningssätt utan också på ett bredare plan för det 

rådande förhållandet mellan media och religion i den offentliga sfären. 

1.1 Problem, kunskapsbehov och avgränsningar 

Finland hör till den nordeuropeiska kontext där medlemsantalet minskar i den största 

institutionaliserade religiösa organisationen, den evangelisk-lutherska kyrkan. Samtidigt ökar 

den religiösa mångfalden. (Sohlberg & Ketola 2017) Människors direkta koppling till religiösa 

institutioner och organisationer blir svagare, medan massmediernas intresse för religion 

stärks (Niemelä & Christensen 2013; Knott, Poole & Taira 2013).  
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Hur mediernas rapportering om religion ser ut har studerats relativt flitigt, även i en 

finländsk kontext. Däremot är det få studier som riktat in sig på medieproducenterna och 

deras attityder till ämnet. Detta trots att en central faktor som formar rapporteringen om 

religion är de journalister som planerar och producerar den (se bl.a. Mitchell 2012; 

Rahkonen 2007). Finlandssvenska journalister är en liten grupp, antalet svenskspråkiga 

nyhetsmedium är relativt litet och dessa har begränsade resurser. För svensktalande 

finländare är de finlandssvenska medierna en källa till information om religion. Därför behövs 

också kunskap om hur finlandssvenska nyhetsjournalister förhåller sig till religionens närvaro 

och representationer i nyheterna och till sitt eget ansvar och behov av kunskap om religion. 

Att avgränsa studien till det lilla finlandssvenska mediefältet erbjuder även möjligheten att 

fånga in perspektiv från relativt många delar av detta fält. 

Religion är ett brett begrepp med många alternativa definitioner. Den akademiska 

litteratur som diskuterar hur religion kan och bör definieras är omfattande (se t.ex. Wilson 

1998). Ett sådant begrepp riskerar bli för brett och abstrakt för att vara till nytta när det gäller 

att studera och beskriva attityder. För att ge den här studien en tydlig avgränsning har jag 

valt att fokusera på två religioner som tidigare forskning visar är dominerande i 

medierapporteringen i de nordiska länderna och Finland (Hokka et al. 2013; Niemelä & 

Christensen, 2013) och därmed bekanta för informanterna. Kristendomen är en 

majoritetsreligion med lång tradition och stark koppling till kultur och samhällelig värdegrund, 

samt genom de evangelisk-lutherska och ortodoxa samfunden även en institution med 

särskild lagstiftning och samhälleliga uppgifter. Islam är en religion utan samma starka band 

till finländsk kultur, som i nyhetssammanhang ofta aktualiseras i samband med 

invandringsfrågor respektive internationella konflikter. (Hokka et al. 2013) Den tydliga 

kontrasten religionerna emellan innebär att jag kan fånga in en större bredd av attityder än 

om jag valt att studera endast en religion. 

1.2 Forskningsfråga och syfte 

Syftet med min pro gradu-avhandling är att få kunskap om finlandssvenska journalisters 

attityder till kristendomen och islam i nyheterna samt till sitt eget uppdrag och ansvar som 

nyhetsproducenter. Med den här studien kan jag bidra till den bild som tidigare forskning 

skapat av medierapportering om religion och journalisters attityder till ämnesområdet. 

Forskningsfrågan lyder: Hurdana attityder har finlandssvenska nyhetsjournalister till 

nyhetsmediernas roll som källa till information om kristendomen respektive islam? 
Som stöd för genomföra studien ställer jag följande underfrågor: 
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a. Hur ser finlandssvenska nyhetsjournalister på de här två religionernas respektive 

representationer i nyheterna? 

b. Vilket ansvar anser journalisterna att de har gällande porträttering av de här religiösa 

traditionerna och fenomen och personer anknutna till dem?  2

c. Hur bedömer de det egna behovet av kunskap om kristendomen respektive islam i 

sitt arbete? 

Kapitel 2: Tidigare forskning och 

litteraturöversikt 

2.1 Representationer av kristendom och islam i nyheterna 

En vanlig dag finns religion med i finländska dags- och kvällstidningar, men ofta relativt 

obemärkt – visar Tairas (2014) ögonblicksbild av en vecka i finsk press. I inrikesnyheterna 

dominerar den evangelisk-lutherska kyrkan. Den syns i allmänhet i ett positivt ljus, även om 

en del debatter och representationer av konservativt stämplade åsikter kastar en negativ 

skugga. I underhållningen syns mest spår av så kallad folkreligion: andlighet, magi, mytologi. 

Islam hör oftast hemma i utrikesnyheterna, där religionen kopplas samman med världspolitik, 

våld och terrorism. (Taira 2014, 16, 21). 

Jämfört med tidigare årtionden rapporterar nordiska dagstidningar mer sällan men 

samtidigt mer utförligt om religion, visar Niemelä och Christensens (2013) samt Lövheim och 

Lundbys (2013)  kvantitativa analyser. År 2008 dominerar de evangelisk-lutherska 3

majoritetskyrkorna rapporteringen i alla nordiska länder, utom Danmark där islam har störst 

representation (Niemelä & Christensen 2013, 12). De finska och isländska medierna verkar 

stöda traditionell religion, medan tidningar i Sverige och Danmark porträtterar ämnet som 

mer mångsidigt och omtvistat (Niemelä & Christensen 2013, 21). Andelen artiklar som 

behandlar fler än en religiös riktning är störst i det nyaste materialet, vilket visar på ökande 

2 "Religiösa traditioner" är det begrepp jag använder parallellt med "religioner" för att hänvisa till 
kristendomen och/eller islam som helhet eller sådana fenomen som faller inom dessa kategorier. Detta 
för att vid behov tydliggöra skillnaden mellan religion som ett allmänt begrepp och dessa specifika 
religioner och varianter av dem. En religiös tradition i den här betydelsen kan men behöver inte höra 
samman med ett religiöst samfund eller en religiös organisation och innefattar bland annat 
trosföreställningar, symboler, handlingar, traditioner, berättelser, samt de människor som själva räknar sig 
eller som andra uppfattar tillhöra religionen. "Religiösa fenomen" syftar i sin tur på hur religiösa traditioner 
och övertygelser på olika sätt tar sig uttryck i samhället. Mer om dessa definitioner i kapitel 3. 

3 Lövheim och Lundby använder enbart de data som gäller norska dagstidningar. 
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religiös diversitet (Niemelä & Christensen 2013, 14). Hokka et al. (2013, 10), som studerat 

hurdana bild av religion den finska nyhetsjournalistiken målar upp, konstaterar att fokus i 

artiklar som berör religion ligger på kristendomen (över hälften) och islam (en tredjedel). 

Tidningarnas växande intresset för religion tyder på att journalister har ett starkare 

grepp om religionen i samhället. Innehåll producerat av religiösa aktörer får ge vika för 

redaktionellt material och mer synliga debatter. Medierna bestämmer vilka religioner som når 

över nyhetströskeln och till och med vad som räknas som religion. (Lövheim & Lundby 2013, 

36, Hokka et al. 2013, 19) Trots att artiklarna totalt sett blivit färre får religionen större 

signifikans eftersom en större andel är huvudartiklar (Niemelä & Christensen 2013, 13; 

Lövheim & Lundby 2013, 33). Mest synlighet får religion i nyhetstexter, vilka står för mer än 

hälften av dess omnämnanden (Lövheim & Lundby 2013, 34). Hokka et al. (2013, 17–18) 

drar slutsatsen att det religiösa landskapet i finska nyheter är splittrat. Nyhetsjournalistiken 

är ofta schematisk och många artiklar kommer från nyhetsbyråer. Lokal- och utrikesnyheter 

behandlar olika religiösa traditioner – kristendom respektive islam – och skapar klart olika 

kontexter som de här religionerna uppträder i. När religionerna även geografiskt placeras på 

olika platser blir vissa religioner något främmande, något som tillhör "de andra". 

I studier från en internationell kontext syns liknande mönster, även om betoningarna är olika. 

Taira, Poole och Knott (2012 och 2013) konstaterar att religionen syns mer i brittiska 

tidningar och tv i slutet av 2000-talet än på 1980-talet. Den är inte begränsad till religiösa 

texter eller program (Taira, Poole & Knott 2012, 40; 2013, 46). I motsats till de nordiska visar 

den här studien att rapporteringen om religion under den senare perioden hade mindre djup 

och färre noggranna analyser (Taira, Poole & Knott 2012, 48). Rapporteringen domineras 

inte lika mycket av organiserad, officiell religion. Framför allt kristendomen och islam utgör 

ändå en majoritet. (Knott, Poole & Taira 2013, 41–42) Något som ökat betydligt är referenser 

till det Taira, Poole och Knott (2012, 34–35) kallar "common religion". Magi, ödet, spådomar 

och liknande metaforiskt språkbruk är vanligt i sport och underhållning (detta kallas även 

banal religion, jfr Hjarvard 2012, 28). Även i finska medier är dessa vanliga och kan hittas i 

en tredjedel av artiklar som berör religion (Taira 2014, 5). 

En gemensam slutsats i flertalet studier är att rapporteringen om religion ofta fokuserar på 

konflikter och även blivit mer kritisk. Här finns ändå tydliga skillnader mellan olika former av 

religion och olika religiösa traditioner och samfund. Taira (2014) klassar största delen av 

artiklarna i sitt material som neutrala och de positiva var dubbelt fler än de negativa. Artiklar 

om den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland tar ofta en positiv ton medan det skrivs mer 

negativt om den katolska kyrkan och islam (Taira 2014, 12–15). Att det framför allt är kritisk 
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rapportering om islam som ökat noterar även Gill (2012, 45). Han observerar en märkbar 

ökning i mängden innehåll som kan klassas som fientligt mot religion i ledande brittiska 

tidningar. De mönster Gill (2012, 50) identifierar tyder på att religion och sekularisering är 

samtidigt rådande fenomen – liksom även fientlighet mot islam, likgiltighet till kristendomen 

och ett intresse för stora, globala, religiösa händelser. Fokus på konflikt noterar även 

Woolley (2012, 68–69) i nyhetsrapporteringen om religion. I sin granskning av rubrikerna i 

brittisk press finner han att rapporteringen fokuserar på en smal grupp ämnen som han delar 

in i tre kategorier: "förföljelse och religiös frihet", "katolska kyrkan och sexuellt utnyttjande" 

samt "religiös sekterism". Hjelm (2006, 66, 72) menar att diskurser om religioner som 

avvikande eller som sociala problem uppstår och upprätthålls i och genom nyhetsmedia. 

Dahinden et al. (2011) har studerat skillnaderna mellan representationer av kristendomen 

och islam i schweiziska medier. Deras analys visar att islam är starkt överrepresenterad i 

förhållande till befolkningen, medan kristna samfund är underrepresenterade. Samtidigt 

sprider medierna en del kunskap om kristendom, men utforskar inte islam på djupet. 

Religionerna ramas in på olika sätt. Kristendomen är i fokus i inrikesnyheter och medan 

islam får mycket uppmärksamhet ligger fokus där på andra länder. Tonen är positiv när det 

gäller kristendomen som ofta porträtteras som "den goda modern". Islam placeras däremot i 

negativa kontexter och i rollen som "den skyldiga". (Dahinden et al. 2011, 203–205)  

Mönstren Dahinden et al. hittar återkommer också i andra studier på religionernas 

medierepresentationer. Nedan följer en noggrannare titt på hur kristendom respektive islam 

porträtteras i nyhetsmedia. 

Kristendomen är vardaglig och lokal 

Den kristna traditionens inflytande syns i nordiska medier. Den lutherska kyrkan är den 

vanligaste religiösa inriktningen i dagstidningarna. I Finland skrivs det mer om religion före 

de kristna högtiderna jul och påsk än under andra tidpunkter. (Niemelä & Christensen 2013, 

11–12) Rahkonen (2007, 17) konstaterar att kyrka och kristendom alltid är med på stora 

finska nyhetstidningars agenda. Det gäller inte bara när det händer något speciellt, även om 

rapporteringen ökar vid sådana tidpunkter. De nordiska lutherska kyrkorna har fått mindre 

synlighet i dagstidningarna under 1990- och 2000-talet, men har ändå en klar majoritet. I 

Finland och Norge skrivs det lika mycket som tidigare om andra kristna samfund. (Niemelä & 

Christensen 2013, 14; Hokka et al. 2011, 10) Även om medlemsantalen i många av Europas 

kyrkor sjunker rapporterar medierna fortfarande aktivt om sådan som rör kristendomen (jfr 

Knott, Poole & Taira 2013). Dessutom syns den ofta i symboler, språkliga bilder och foton 
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(Taira 2014, 7). Mediediskursen är full av symboler med kristet ursprung som inte är menade 

att uppfattas bokstavligt, eller som har en roll som bärare av ett kulturellt och historiskt arv 

(Knott, Poole & Taira 2013, 44, 66–72). 

Kristendomen i nyheterna har en lokal och vardaglig prägel. Regionala tidningar rapporterar 

överlägset mest om religion och om den lutherska kyrkan (Niemelä & Christensen 2013, 

18–19). De finska dagstidningarna nämner kristendomen i en mängd olika sammanhang, 

ofta vardagliga sådana. Församlingars verksamhet och struktur, kyrkopolitik, religiös kultur 

och samfundens samhällsverksamhet är vanliga teman. (Rahkonen 2007, 22; Hokka et al. 

2011, 11–12) Vanliga aktörer i texterna är präster, medborgare, forskare eller experter, 

församlingsanställda och representanter för kyrkans administration (Rahkonen 2007, 29). 

Enligt Hokka et al. (2011, 14) kan rapporteringen om kyrkan som organisation jämföras med 

kommunerna. I nyheterna är den evangelisk-lutherska kyrka en del av det finländska 

samhället, men förlorar samtidigt en del av sin roll som religiöst samfund. 

Överlag är rapporteringen om den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland positiv (Niemelä och 

Christensen 2013, 15; Taira 2014, 16, 21). Största delen av tidningsartiklarna som rör 

kristendom kan klassas som positiva eller neutrala och har ett världsligt fokus. Den del som 

behandlar andliga frågor eller kristen lära är ändå betydande, kring en tredjedel. (Rahkonen 

2007, 28) Rahkonen (2007, 36) sammanfattar de finska dagstidningarnas inställning till 

kyrkan och kristendomen som i grunden positiv och respektfull men avståndstagande; i 

synnerhet vid de kyrkliga högtiderna bekräftar medierna etablerade traditioner. Han menar 

också att journalisternas personliga inställning till kristendomen kan påverka innehållet och 

vinklingen (Rahkonen 2007, 35–36). Taira, Poole och Knott (2012, 41) konstaterar att 

brittiska dagstidningar som helhet är för kristendom, även om det finns en del kritiska röster. 

Kristna samfund är ändå inte befriade från negativ medieuppmärksamhet. Rahkonen 

(2007, 19, 28) visar exempel på kritiska artiklar och noterar att temat konflikt ofta 

förekommer. Brittiska medier fokuserar gärna på debatt och konflikt, med tydliga skiljelinjer 

mellan olika tidningar. I den liberala pressen porträtteras kristendomen som ojämlik och 

gammalmodig, i konservativa sammanhang som marginaliserad och förföljd. (Taira, Poole 

och Knott 2012, 33–34) Här finns även en tendens att dela in människor i två läger, sekulära 

och religiösa (ibid, 43). Taira (2014, 7–8) visar också att konservativa kristna porträtteras 

mer negativt. Enligt honom blir deras åsikter ofta nyheter eftersom de avviker från "liberala 

normer" i medierna och samhället. Också Christensen (2012, 75–76) ser att nyhetsmedier 

fokuserar på religion när religiösa aktörer på något sätt strider mot samhällets allmänna 

(sekulära) värderingar. Han visar i sin studie att skandinaviska tidningar ofta fokuserar på 
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det negativa när de skriver om kristendom och homosexualitet. Kristendomen representeras 

då genom sin negativa inställning till homosexualitet, den beskrivs som skenhelig och 

dogmatisk (Christensen 2012, 71–72). I debatten hörs främst de religiösa som, ur en sekulär 

synvinkel, inte har legitima argument (ibid, 75–76). 

I de brittiska medierna syns också drag som inte kommer fram i materialet från Norden. 

Förändringar i rapporteringen som Knott, Poole och Taira (2013, 60–62) observerar är att 

religiösa program och andakter fick mindre sändningstid, religionsdialog blev vanligare än 

ekumenik, samt att det blev vanligare att hänvisa till kristendom i allmänhet utan att nämna 

samfund. Det sista menar de beror på minskad kunskap hos publiken. Å ena sidan tycks 

pressen stödja en brittisk kristen identitet och kyrkan som nationell institution, å andra sidan 

kritiseras kyrkoledare och kristna politiker (Knott, Poole och Taira 2013, 62–65, 76). Ett tema 

som får synlighet i de brittiska medierna i och med att det förs fram av präster och 

konservativa politiker är en upplevd marginalisering av kristna till förmån för islam (Knott, 

Poole & Taira 2013, 77–78). 

Islam kopplas till terrorism och konflikt 

Samtidigt som kristendomen bevarat sitt inflytande i nyhetsmedierna har andra 

världsreligioner och i synnerhet islam fått mer synlighet (Taira, Poole & Knott 2012, 33). År 

2008 fanns islam med i en tiondel av de artiklar i brittiska tidningars som studerades. Islam 

hade därmed en större andel än alla andra icke-kristna religiösa riktningar sammanlagt 

(Knott, Poole & Taira 2013, 43). I norska tidningar ökade islam mellan åren 1988 och 2008 

från knappa två till nästan 12 procent (Lövheim & Lundby 2013, 34–35). 

Studier på islams synlighet och representationer i medierna har gett olika resultaten 

beroende på hur studierna definierar religion och vad som räknas som religiöst innehåll i 

medierna. Hokka et al. (2013, 10) visar att en dryg tredjedel av artiklarna i finsk press 

nämner islam. Resultatet för Finlands del i den nordiska tidningsstudien är att islam endast 

förekommer i fem procent av artiklarna med religiöst innehåll och att den här andelen växer 

långsamt (Niemelä & Christensen 2013, 12–14). Trenden var ändå densamma som för 

kristna samfund: andelen huvudartiklar blev fler, vilket visar att islam tog mer utrymme i 

nyheterna (Niemelä & Christensen 2013, 16). De tidningar som skrev minst om islam var de 

samma nordiska regionala tidningar som skrev mest om den lutherska kyrkan (ibid, 18–19). 

I finländska medier är politiska konflikter och terrorism klart vanligaste teman i 

rapporteringen som rör islam. Islam är en vanlig bakgrundsfaktor i nyheter om konflikt, vilket 

skapar en stark koppling mellan dessa fenomen. I inrikesnyheter hör islam däremot ofta ihop 
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med mångkultur och ämnen som religionsutövning och invandringspolitik. (Hokka et al. 

2013, 14–15) Enligt Hokka et al. (2013, 16–17) saknas det samband mellan fenomenet 

islam som det porträtteras i inrikesnyheterna och islam i utrikesnyheterna. Lokala och 

internationella nyheter skapar olika kontexter.  

Taira (2014, 18–19) konstaterar också att muslimer och andra icke-kristna minoriteter 

sällan hörs direkt i rapporteringen, vilket kan bero på vilka källor journalisterna har kontakter 

till. Rauhalas (2015, 80) studie på hur Helsingin Sanomat skriver om islam i anknytning till 

rapporteringen om kriget i Syrien visar på samma sak. De röster som hörs i rapporteringen 

tillhör inte muslimer eller sakkunniga på religion. Med åren får islam större betydelse i 

Syrien-rapporteringen, artiklarna blir längre och mer djupgående, men trots religionens 

närvaro är synvinkeln fortfarande mer politisk än religiös (Rauhala 2015, 78). Rauhala (2015, 

81) menar att resultatet är att islam presenteras sakligt, men att det hela tiden krävs 

förhandskunskap av läsaren. Rapporteringen ger även en bild av motsättningar mellan 

religiösa samfund som en självklar norm (Rauhala 2015, 78–79). 

Taira, Poole och Knott (2012, 35) anser att islams synlighet i nyhetsmedia kan förklaras av 

religionens lokala och globala politiska betydelse. Medierna erkänner samhällets religiösa 

mångfald, men religionerna är av litet intresse så länge de inte är politiskt signifikanta (Taira, 

Poole och Knott 2012, 36). Rapporteringen i Storbritannien är, liksom i Finland, övervägande 

negativ. Positivt vinklade artiklar är få medan en klar majoritet handlar om terrorism, 

extremism och konflikt. (Taira, Poole & Knott 2012, 37) Knott, Poole och Taira (2013, 82) 

urskiljer fem teman i rapporteringen: terrorism, internationella konflikter, nationell extremism, 

hot mot kulturella värderingar, samt diskriminering, immigration och samhällsrelationer. De 

noterar brist på historisk och politisk kontext och att diskursen stämplar grupper och 

individer. Berättelser följer samma mönster och stereotyper och islam pekas ut som 

annorlunda och problematiseras. (Knott, Poole & Taira 2013, 83–89) Samma mönster finner 

Baker, Gabrielatos och McEnry (2013) som studerat brittiska tidningars islam-diskurser. 

Konfliktrelaterade ord förekommer nästan fem gånger oftare än ord som rör religion, kultur, 

utbildning och samhälle tillsammans. Det är även klart oftare än temat konflikt förekommer i 

nyhetsrapporteringen i allmänhet. (Baker, Gabrielatos & McEnry 2013, 52, 56–62) Former av 

ordet terror- förekommer i över en tredjedel av materialet (ibid, 50). Islam och muslimer 

porträtteras bland annat som problem, som hot och som offer för diskriminering. Skillnaden 

mellan extrema minoriteter och den laglydiga eller moderata majoriteten både framhävs och 

förnekas. (Baker, Gabrielatos & McEnry 2013, 65) Den brittiska pressen representerar även 

"den muslimska världen" som en enhet, homogen och olika västvärlden (ibid, 130–132). De 
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länder som beskrivs som "muslimska" är oftast inte de med störst muslimsk befolkning, utan 

sådana som har nyhetsvärde till exmpel på grund av pågående konflikter (ibid, 141). 

2.2 Journalisters attityder till religion i nyheterna 

Skillnader i rapporteringen om kristendomen och islam beror inte på negativa attityder bland 

journalisterna utan på mediernas rutiner och hur nyheter blir till – visar Dahinden et al. 

(2011) i en studie på religion i schweizisk media. Religion behandlas inte annorlunda än 

något annat nyhetsämne, men det är ett ämne som ofta förbises eftersom typiska religiösa 

händelser inte anses ha nyhetsvärde. Journalisterna saknar kunskap och specialisering och 

även relationer till möjliga källor, i synnerhet när det gäller islam, men också kristendomen. 

(Dahinden et al. 2011, 204–205) 

Hur journalister förhåller sig till religionens roll i nyheterna har inte studerats speciellt mycket. 

Den tidigare forskning som kommer närmast det jag vill undersöka i den här avhandlingen är 

Jensen (2006) som studerat danska tidningsjournalister. Studien är gjord i en nordisk 

kontext och ligger tidsmässigt nära det tidningsmaterial Niemelä och Christensen (2013) och 

Hokka et al. (2013) studerat. Den utgör därmed en intressant jämförelsepunkt för hur 

finlandssvenska journalister ställer sig till liknande frågeställningar i dag. 

I Jensens (2006, 122–123) enkät höll alla journalister med om att deras tidningar 

behandlar allt fler olika aspekter av religion, att den syns på fler ställen i tidningen och att fler 

reportrar skriver om sådana ämnen. De ansåg att denna trend speglar både ett ökat intresse 

bland läsare och framför allt religioners växande inflytande på politik, kultur och samhälle. 

Journalisterna såg två dimensioner av religion. De var medvetna om att den inre existentiella 

och spirituella dimensionen intresserar läsare, men den yttre sociala och politiska sidan – 

med ämnen som islam, migration och dansk kultur – dominerade nyheterna. (Jensen 2006, 

122–123) Ingen av redaktionerna hade gjort upp speciella riktlinjer för religionsfrågor och 

formella diskussioner om ämnet förekom bara på en del redaktioner (Jensen 2006, 124). 

Journalisterna betonade vikten av att närma sig religion som alla andra ämnen och 

utvärdera artiklar enligt samma kriterier: med opartiskhet, kritisk granskning, fördomsfrihet 

och för att engagera och informera läsaren. I deras ögon var läsarna sekulära och hade 

ganska lite kunskap om kyrkan. Journalisterna uttryckte alla i någon grad stöd för den 

danska lutherska kyrkan, men ställde sig ändå bakom åtskillnaden av religion och politik. De 

medgav att det var svårt att vara kritisk mot kyrkan och opartisk gentemot andra religioner. 

(Jensen 2006, 124–125) I allmänhet ansåg journalisterna det mest lämpligt att ämnet 

religion behandlas av vanliga journalister i motsats till någon utbildad inom religion. De flesta 

11 



medgav ändå att allmänreportrarnas kvalifikationer var begränsade och att utvecklingen i 

religionens synlighet kunde kräva mer specialiseringen. De flesta underströk att de var 

medvetna om riskerna med att använda samma experter ofta – men en del gjorde ingen 

skillnad mellan experter och akademiker och interna källor, såsom religiösa ledare. (Jensen 

2006, 125–126) Även tidningar som var kritiska till religion skrev mer om ämnet i samband 

med kristna högtider som påsken. Journalisterna motiverade sådan rapportering med att 

ämnet är aktuellt, speglar samhället och informerar läsare. (Jensen 2006, 126–127) 

Jensen intervjuade också 17 journalister, varav merparten hörde till danska kyrkan 

och fem var samfundslösa. Alla ansåg att religion var privat och inte skulle blandas in i 

politik. En del tyckte ändå att religionens värderingar var en del av samhället och kulturen 

och på så sätt kunde vara positiva. Journalisterna var överens om att fanaticism, 

fundamentalism och sekterism var negativt. Jensen noterar också att flera av de intervjuade 

visade respekt för världsreligionerna, men var skeptiska mot scientologi och New Age som 

inte uppfattades som äkta religioner. (Jensen 2006, 127–130)  

Jensen slutsats är att religion i dansk nyhetsmedia inte längre är synonymt med den 

lutherska kyrkan, i och med att störst fokus ligger på religion i relation till politik. Men kyrkan 

är inte heller marginaliserad och även "den religiösa människan" hörs i media. (Jensen 2006, 

130–131) Jensen (2006, 131) konstaterar att de sekulära dagstidningarna är mycket mindre 

ointresserade av kyrkan än man kunde förutspå och menar att de intervjuade journalisternas 

religiösa profil matchar medel-danskens. Enligt Jensen (2006, 132–134) var de intervjuade 

journalisterna påverkade av och förde därmed även vidare rådande, västerländska, 

luthersk-protestantiska normer om religion, sekularitet och religionen som privatsak. Det här 

ser han som ett möjligt hinder för att åstadkomma kritisk och analytisk rapportering om 

religion. Jensen menar att journalisterna visade ringa intresse för hur deras inställning till 

religion påverkar diskurser i samhället. Även om inställningen blivit mer nyanserad finns det 

risk att avvikande synsätt diskrimineras. 

Det är en vanligt förekommande uppfattning att journalister är icke-religiösa eller till och med 

anti-religiösa (Underwood & Stamm 2001; Vasilendiuc 2012). Underwood och Stamm (2001, 

781) konstaterar ändå att det här inte stämmer för nordamerikanska journalister. Även 

Jensen (2006, 131) menar att de danska journalisternas religiösa profil matchar 

befolkningen i medeltal och Knott, Poole och Taira (2013, 111–113, 117) kategoriserar 

brittiska medier och journalister som moderat sekulära lutande mot kristendom.  

Vasilendiuc (2012, 183–184) menar att uppfattningen om journalister som 

icke-religiösa kan bero på de krav som deras yrke ställer på neutralitet och objektivitet. 

Publiken, den sociala kontexten och socialt önskvärda värderingar påverkar likaså den 
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journalistiska diskursen. En studie av yrkeskulturen bland journalister i 18 länder visar att 

deras religiositet kan klassas som moderat. En tredjedel svarade att religion var mycket 

viktigt för dem, medan en tredjedel svarade att de inte tillhörde något religiöst samfund. 

Mellan 35 och 45 procent av journalisterna i västerländska länder som Australien, Spanien 

och Österrike ansåg att religion inte alls var viktigt för dem. (Vasilendiuc 2012, 186–187) 

Den här bilden av journalisters religiositet är värd att ha i åtanke, till exempel när vi 

tittar på Winston och Greens (2012) enkät med amerikanska journalister och vanliga 

amerikaner om hur de ser på rapporteringen om religion. (Här bör man även minnas att den 

amerikanska kontexten skiljer sig från den nordiska och västeuropeiska). Enkäten visar till 

exempel att journalister har en mer nyanserad syn på religion än den amerikanska 

allmänheten. Allmänhetens svar var polariserade, de såg religion antingen som en källa till 

konflikt eller till något gott. Över hälften av journalisterna tyckte däremot att religion är mer 

av en gråzon. Två tredjedelar av amerikanerna föredrar rapportering om religion som 

fokuserar på upplevelser och andlighet (jfr med det Jensen kallar religionens inre dimension) 

i motsats till institutioner och händelser (yttre dimension). Ungefär lika stor del av 

journalisterna trodde att publikens intressen var rakt motsatta. (Winston & Green 2012, 4–7) 

Medan de danska journalisterna prioriterar på liknande sätt, var de medvetna om att deras 

intressen inte alltid var desamma som läsarnas (Jensen 2006, 122–123) 

Winston och Green visar också att medierna uppfattas som dåliga på att förklara 

religion i samhället. Bara ungefär en tredjedel tyckte att medier i allmänhet gör ett bra jobb i 

det här avseendet. Många amerikaner ansåg att rapporteringen om religion är för 

sensationell och att medierna är fientliga mot religion. Bara en av fyra ansåg att 

rapporteringen är rättvis, i jämförelse med 40 procent av journalisterna. Av journalisterna var 

det klart färre som tyckte att rapporteringen är för sensationell eller att medierna är fientliga. 

(Winston & Green 2012, 7–8) Av de journalister som svarade på enkäten ansåg drygt hälften 

att deras egen organisation håller god kvalitet på rapporteringen om religion. Hälften höll 

med om att det är mer utmanande att rapportera om religion än om andra ämnesområden 

och att brist på kunskap är en stor utmaning. De här svaren var speciellt vanliga bland de 

journalister som ofta rapporterar om religion. Brist på tid och utrymme sågs som utmaningar 

av en något mindre del, liksom brist på intresse och okunskap om vilka källor de ska vända 

sig till. (Winston & Green 2012, 11–13, 42) Här och även i Jensens (2006) studie visar alltså 

en stor del av journalisterna medvetenhet om svagheter och begränsningar. Sammanlagt 

ansåg sig ungefär hälften av journalisterna vara kunniga eller mycket kunniga när det gäller 

religion (Winston & Green 2012, 13–14). Bland de journalister som uppgav att de är 

fokuserade på eller jobbar mycket med religion var det betydligt vanligare med åsikter som 
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att nyhetsmedia fokuserar för mycket på skandaler, är dåliga på att förklara religionen 

betydelse i samhället och är fientliga till religion (Winston & Green 2012, 38–39). 

Studierna ovan har båda en allmän inriktning på religion och indirekt på kristen tradition. En 

kompletterande bakgrundsbild ger Ewart, Pearson och Healy (2016) som studerat 

journalisters uppfattningar om rapporteringen om islam och muslimer. Studien är gjord i 

Australien och Nya Zeeland som i de här sammanhangen har likheter med Västeuropa och 

Norden (se Habermas 2008, 19–21) och forskarna själva anser att deras data och analys 

kan vara av betydelse också i andra västerländska kontexter. 

Ewart, Pearson och Healy (2016) utgår från bakgrunden att stereotyper och negativa 

representationer och inramningar visat sig vara vanligt förekommande i medierna, medan 

muslimska källor är ovanliga. De intervjuade i studien identifierade en rad problem i 

samband med rapportering om islam. Dessa ligger i linje med frågor som identifierats i den 

forskning där man studerat rapporteringen. Problemen är bland annat brist på 

bakgrundsmaterial, kontext, nyanser och detaljer i rapporteringen – till exempel att bilder 

används i samband med artiklar på ett godtyckligt sätt. Fokus ligger på etnicitet, muslimska 

grupper homogeniseras och islam sammanflätas med terrorism. Traditionella nyhetsmedier 

har en allmän tendens att fokusera på det negativa. För snabbt dragna slutsatser i 

nyhetsartiklar och felanvändning av begrepp som "jihadist", "terrorist" och "burka" 

identifierades också som problem. (Ewart, Pearson & Healy 2016, 140–141) Avsaknaden av 

handledning och diskussion på redaktionen var också ett problem – en sak som också 

Jensen (2006, 124) noterade var vanligt på danska redaktioner. Västerländska reportrar 

ansågs ha begränsade perspektiv och vara oförmögna att skilja på olika grupper i konflikter. 

(Ewart, Pearson & Healy 2016, 141–143)  

Som bakomliggande faktorer till dessa problem identifierade journalisterna i Ewart, 

Pearson och Healys (2016, 141–142) studie bland annat redaktionskulturen – till exempel att 

fokus i nyhetsvärderingen ligger på konflikter och att det saknas mentorer för unga 

journalister. Den sociala och politiska kontexten i form av medielandskapet och den 

ekonomiska pressen på medieföretag nämndes också. Informanterna lyfte slutligen även 

upp vilka konsekvenser rapporteringen kan ha i samhället, såsom stigmatisering, 

marginalisering och dehumanisering av minoriteter, spänningar mellan olika grupper i 

samhället och radikalisering (Ewart, Pearson & Healy 2016, 142–143). Journalisterna i den 

här studien visar alltså positiv attityd till självkritik när det gäller hur islam porträtteras i 

nyheterna och vilka konsekvenser det kan ha. Kontrasten är tydlig mellan den här ganska 

färska studien och Jensens (2006) kritik mot att de danska journalisterna inte visade något 

intresse för hur deras inställning till religion påverkar diskurser i samhället. 
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De finlandssvenska nyhetsjournalisterna befinner sig i liknande religiösa kontexter som sina 

nordiska och västerländska kolleger. Ifall den här avhandlingen visar att finlandssvenska 

journalister uttrycker liknande attityder – om de värderar religion på samma sätt som andra 

nyhetsämnen, betonar opartiskhet och kritisk granskning, skiljer på inre och yttre 

dimensioner av religion samt visar medvetenhet om problematiken i rådande 

medierepresentationer av islam – bestyrker det resultaten från den tidigare forskningen.  

Kapitel 3: Teorier och begrepp 

3.1 Om definitioner på religion 

Trots omfattande litteratur på området finns det ingen allmänt vedertagen definition av 

begreppet religion. Hur religion ska definieras är en pågående debatt. (Wilson 1998, 

141–142; Schaffalitzky de Muckadell 2014, 495–496) Många försök att fånga vad religion är 

har misslyckats med att avgränsa fenomenet på ett rimligt sätt (Schaffalitzky de Muckadell 

2014, 503). Föreslagna definitioner på religion är av olika slag. Lexikala definitioner bygger 

på spontan social konsensus om vad ordet betyder, men är samtidigt föränderliga (Wilson 

1998, 143). Forskare har därför försökt precisera de lexikala definitionerna och grunda dem 

på teorier (Wilson 1998, 143–144). Till exempel Edward Tylors (1970 [1871]) välkända 

definition “belief in spiritual beings” baserar sig på evolutionsteorin och beskriver enligt Tylor 

det enda konstanta draget i religioners alla utvecklingsstadier. (Wilson 1998, 145) R.R. 

Marrett (1914) gjorde samma definitionen mer inklusiv genom att formulera den som "belief 

in supernatural power" (Wilson 1998, 147). 

Dobbelaere (2011, 191–192) delar upp definitionerna i substantiva och funktionella, 

vilka beskriver antingen religionens innehåll eller dess funktion. Ett exempel på en substantiv 

definition är Peter Bergers (1967, 26–28, 176, 178) "Religion is the human enterprise by 

which a sacred cosmos is established". En funktionell definition är J. Milton Yingers (1957, 9) 

"a system of beliefs and practices by means of which a group of people struggles with … 

ultimate problems of human life". En populär definition som kombinerar båda 

komponenterna är Émile Durkheims (1960, 65): "A religion is a unified system of beliefs and 

practices relative to sacred things, that is to say, things set apart and forbidden, beliefs and 

practices which unite into a single moral community called a church, all those who adhere to 

it." (se Wilson 1998, 150–151; Dobbelaere 2011, 192). 
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En annan vanlig uppdelning är nominal- respektive realdefinitioner (se Wilson 1998, 

Schaffalitzky de Muckadell 2014). Nominaldefinitioner beskriver när och hur människor 

använder ett begrepp. Hit hör bland annat stipulativa definitioner som avgör hur begreppet 

används i en viss kontext, till exempel en studie eller en akademisk artikel (Schaffalitzky de 

Muckadell 2014, 496, 499). Realdefinitionen försöker komma åt vad en religion "är", dess 

essentiella egenskaper. Den strävar efter att berätta vilka villkor som måste uppfyllas för att 

något ska vara en religion. (Schaffalitzky de Muckadell 2014, 495–497) Enligt Schaffalitzky 

de Muckadells (2014, 508–510) skiss på en realdefinition finns det två nödvändiga 

beståndsdelar i religion. 1) Praktiska eller normativa element: det måste finnas handlingar, 

val och värderingar som hör ihop med ett trossystem. 2) Kognitiva element: innehållet ska 

inkludera någon grad av övernaturlighet, ha normativa implikationer, samt till sin natur vara 

tillräckligt signifikanta för och internaliserade hos individen. 

Alla typer av definitioner på religion har mött kritik från något håll. Realdefinitioner har 

kritiserats med motiveringen att de antar att alla religioner delar någon kärnegenskap och för 

att vara politiska och sociala verktyg (Schaffalitzky de Muckadell 2014, 496–497, 502–504). 

Ett problem med den typen av definitioner är att en människa kan tillhöra en 

institutionaliserad religion (till exempel den evangelisk-lutherska kyrkan) utan att uppfylla 

några av kraven på religion som en sådan definition ställer (Merkur 2014, 74). Dobbelaere 

(2011, 193–194) anser dessutom att definitioner som beskriver religionens substans endast 

är användbara inom en viss socio-strukturell kontext. Andra menar att "religion" i sig är en 

modern västerländsk konstruktion (Merkur 1998, 78) Debatten handlar alltså i förlängningen 

också om vad som ska räknas som religion. 

Funktionella definitioner är ett sätt att undvika att säga något om vad religion är och i 

stället fokusera på vilken roll den spelar i samhället (Schaffalitzky de Muckadell 2014, 497). 

Dessa har också kritiserats, både för att vara för smala (när de inte räknar med religioner 

som har negativa sociala effekter) och för breda (när de inkluderar system som Marxism 

eller sport) (Wilson 1998, 154–156). Schaffalitzky de Muckadell (2014, 496–498) anser att 

funktionella definitioner lämpar sig bättre för att beskriva religion än för att klassificera något 

som religion. En del har framfört att alla acceptabla definitioner hör till gruppen stipulativa 

definitioner (Schaffalitzky de Muckadell 2014, 499). Enligt Schaffalitzky de Muckadell (2014, 

499–500) kan stipulativa definitioner vara användbara verktyg, men det enda sättet att 

argumentera för att en stipulativ definition är lämplig eller olämplig är om det finns ett 

underliggande antagande om vad religion är. En fara är att det inte går att kritisera 

definitioner som är politiskt motiverade eller helt enkelt felaktiga. 
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I den här avhandlingen är jag intresserad av sådana egenskaper, företeelser och fenomen 

som bland mina informanter samt i tidigare studier associeras till kristendom och islam. När 

jag syftar på kristendomen och/eller islam eller sådant som faller inom dessa kategorier 

använder jag begreppen "religion" och "religiös tradition" parallellt. Syftet med detta är att 

särskilja den specifika religionen från ett allmänt religionsbegrepp. Jag använder "religiös 

tradition" eller "religion" – i likhet med hur religion används i vardagligt språk – så att de 

innefattar sådant som trosföreställningar, värderingar, symboler, handlingar, berättelser och 

människor som själva identifierar sig med eller som av andra uppfattas tillhöra denna 

tradition. En religiös tradition kan men behöver inte höra samman med något samfund eller 

någon organisation. Det här är en stipulativ definition av religion som i första hand strävar 

efter att omfatta alla sådana ämnen och innehåll i nyheterna som av journalister och 

nyhetspublik kan associeras till kristendom eller islam. Jag utgår inte från någon enskild 

vetenskaplig eller explicit definition av begreppet religion i den här avhandlingen, med 

motiveringen att det jag studerar inte är religioner i sig utan attityder som rör det 

informanterna uppfattar som kristendom och islam i nyhetsmedierna. 

Valet att inte definiera religion utgår också från den tidigare litteratur jag baserar min 

avhandling på. Trots den pågående komplexa debatten om vad "religion" egentligen är 

innehåller ingen av de texter jag hänvisar till i det tidigare kapitlet någon explicit definition av 

begreppet. Undantagen är de kriterier som forskarna använt för att sortera ut medieinnehåll 

som rör religion, vilka också kunde kallas stipulativa definitioner. 

3.2 Religionstillhörighet och religiöst engagemang i Finland 

Finländarnas religiositet och förhållande till religiösa traditioner ger en bild av i vilken kontext 

och med vilken förförståelse finländarna konsumerar nyheter som rör kristendom och islam. 

När det gäller religionstillhörighet är Europa långt ifrån enhetligt. Mellan åren 1970 och 2014 

har den totala andelen religionsanhängare varit relativt stabil i Sydeuropa, minskat med 15 

procentenheter i Västeuropa och 9 procentenheter i Nordeuropa samt ökat kraftigt med 29 

procentenheter i Östeuropa. Även om andelen europeer som bekänner sig till en religion 

förutspås vara större år 2030 än 1970, minskar den i väst och nord. (Grim et al. 2015, 

18–19; Sohlberg & Ketola 2017, 23) I ett globalt perspektiv är Europa den enda världsdel där 

det absoluta antalet kristna kommer att minska fram till år 2050, enligt en prognos av Pew 

Research Center (2015). Kristendomen fortsätter vara den största religionen, medan ungefär 

10 procent av befolkningen år 2050 kommer vara muslimer (Pew 2015). 

17 



År 2016 hörde 72 procent av finländarna till den evangelisk-lutherska kyrkan, som är 

det största religiösa samfundet och en av landets två folkkyrkor. Finlands ortodoxa kyrkan, 

hade år 2016 drygt 61 500 medlemmar, det vill säga 1,1 procent av befolkningen. (Finlands 

officiella statistik 2017) Dessa samfund har en lagstadgad särställning, beskattningsrätt och 

samarbetar med staten kring vissa samhälleliga uppgifter. Den ortodoxa kyrkans 

befolkningsandel har varit stabil sedan 1980-talet. Samtidigt har medlemsantalet i den 

lutherska kyrkan sjunkit stadigt, från 90,3 procent år 1980. Under samma tid är det främst 

den samfundslösa gruppen som växt, från 7,8 procent till 25,3 procent. (Sohlberg & Ketola 

2017, 26; Finlands officiella statistik 2017) 

Växande religionslöshet är endast en av de trender som syns i finländarnas 

religionstillhörighet. Den andra är en ökande mångfald. Andelen människor som tillhör övriga 

registrerade religiösa samfund, folkkyrkorna undantagna, har fördubblats sedan år 1990 

även om de ännu utgör endast 1,6 procent av befolkningen (Sohlberg & Ketola 2017, 26; 

Finlands officiella statistik 2017). Majoriteten av dem är medlemmar i samfund som är kristna 

eller har kristen bakgrund. Under 2000-talet fram till 2015 mer än fördubblades antalet 

självständiga religiösa samfund i Finland, från 49 till 110. Av de som grundades under åren 

2012–2015 var 17 andra än kristna samfund och av dessa var mer än hälften islamiska 

samfund. (Sohlberg & Ketola 2017, 24) År 2016 tillhörde drygt 14 000 personer ett 

registrerat islamiskt samfund (Finlands officiella statistik 2017) De registrerade samfunden 

utgör endast en del av det religiösa fältet i Finland. Många religiösa samfund verkar som 

normala föreningar och syns därför inte i statistikföringen. Det här betyder också att alla de 

som inte är medlemmar i något registrerat religionssamfund inte nödvändigtvis är 

religionslösa. Största delen av såväl muslimer som buddhister tillhör inte något samfund och 

detsamma gäller många pingstvänner, katoliker och människor som identifierar sig med 

andra religiösa traditioner. (Sohlberg & Ketola 2017, 28) Migrationsinstitutets direktör 

Tuomas Martikainen har uppskattat att det finns minst 70 000 muslimer i Finland (Sohlberg 

& Ketola 2017, 25). När det gäller förhållandet mellan statistik och verklig religiös mångfald 

är det också värt att notera att majoriteten av människor med invandrarbakgrund som bor i 

Finland inte tillhör något registrerat religionssamfund (Sohlberg & Ketola 2017, 41). 

En internationell gallup-undersökning från år 2008 visar att ungefär två av fem finländare 

ansåg sig själva vara religiösa, medan 29 procent tyckte att de inte var det. Det här placerar 

Finland i närheten av andra länder med en protestantisk kristen tradition, som Tyskland, 

England och Norge. Finländarna hör inte till de minst religiösa länderna. I Sverige och 

Tjeckien ansåg till exempel mindre än en av fem att de var religiösa. (Ketola 2011, 12) Att tro 

på Gud var vanligare bland finländare än i många av de protestantiska länderna i 
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Nordeuropa. 45 procent av finländarna svarade att de trodde på Gud, 16 procent att de 

trodde på någon slags högre makt och en fjärdedel valde sådana svarsalternativ som låter 

dem beskrivs som agnostiker och ateister. (Ketola 2011, 12–13) 

När det gäller religiöst engagemang kan finländarna beskrivas som passiva men 

traditionsbundna. En mycket liten andel besöker aktivt gudstjänster och religiösa 

tillställningar varje månad (7 procent). Nästan lika få svarar att de aldrig besöker kyrkan (10 

procent). Bara norrmännen och svenskarna är mindre aktiva i religiösa sammanhang, bland 

dem är det också en tredubbelt större andel som aldrig besöker kyrkan eller motsvarande 

sammanhang. (Ketola 2011, 18–19) Medelfinländaren besöker religiösa sammanhang en till 

två gånger i året, förmodligen i samband med kyrkoårets högtider (Ketola 2011, 18). 

Religiositet som frånsäger sig religiösa institutioner och i stället fokuserar på den 

personliga upplevelsen – vad religionssociologer benämner "andlighet" (eng. spirituality) – 

har blivit vanligare. (Ketola 2011, 10, se även Dobbelaere 2011). Mer än 40 procent av 

finländarna meddelade att de hade sitt eget sätt att vara i kontakt med Gud, oberoende av 

religiösa institutioner och förrättningar. Det är ändå inte fråga om en religiositet som helt 

saknar koppling till religiösa institutioner; svaren tyder på att de existerar parallellt i 

människor liv. (Ketola 2011, 21–22) 

Finländarna har en positiv attityd till kyrkan, men det beror inte på att de skulle vara 

speciellt religiösa – snarare tvärtom. Överlag klassar Ketola finländarnas religiositet som 

moderat. Det finns få mycket religiösa människor, men inte heller speciellt många som är 

helt icke-religiösa. Den största gruppen är de som deltar sällan och vars tro kunde klassas 

som ljummen. Det här är också den typ av religiositet som minskar snabbast runt omkring i 

Europa. (Ketola 2011, 23) 

Sammanfattningsvis kan vi se att en stor del av finländarna ännu har någon form av kontakt 

med kristendomen, främst den evangelisk-lutherska kyrkan. Den här kontakten är relativt 

svag och minskar sannolikt. Samtidigt blir de möjliga beröringspunkterna med andra 

religiösa traditioner fler när den religiösa mångfalden ökar. Härtill kommer även 

undervisningen i religion eller livsåskådning som alla skolelever i Finland får. Det är mot den 

här bakgrunden som finlandssvenska nyhetsjournalister rapporterar om religion och som 

finländare tar del av den här nyhetsrapporteringen. 
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3.3 Sekularisering och medialisering av religion 

Från sekularisering till det postsekulära samhället 

Tanken om religionens förestående död var allmänt vedertagen i samhällsvetenskaperna 

under 1900-talet (Norris & Inglehart 2004, 3). Max Weber ansåg att en rationell, 

vetenskapsbaserad världsbild skulle underminera religiös tro (ibid. 7–8), medan Émile 

Durkheim menade att religiösa institutioner skulle förlora sin funktion i samhället till andra 

organisationer och staten (ibid. 9). Sekulariseringen sågs som en naturlig följd av den 

industriella revolutionen och moderniseringen. Kring millennieskiftet mötte 

sekulariseringsteorin växande kritik. Kritikerna pekade ut tecken på att religioner frodas i 

olika delar av världen, på att nya religiösa rörelser uppstår och på religionens inverkan på 

politik och konflikter, samt anklagade sekulariseringsteorin för att vara baserad på ideologi 

snarare än bevis. (Norris & Inglehart 2004, 3–4, 10–11, 215–216) 

Norris och Inglehart (2004) hör ändå till dem som inte vill skrota sekulariseringsteorin 

utan uppdatera den. Deras tes är att sekulariseringen grundar sig på existentiell säkerhet. 

Religionen bevaras främst i utsatta, fattiga populationer medan religiöst engagemang 

minskar i välbärgade samhällen. (Norris & Inglehart 2004, 4–5, 13) Deras hypoteser om hur 

religiösa värderingar och engagemang förändras utgår också från premissen att olika 

kulturer på ett bestående sätt formats av världsåskådningen inom de religiösa traditioner 

som historiskt sett varit starka i området (Norris & Inglehart 2004, 17–18, 216–217). Norris 

och Inglehart (2004, 24–26, 240–241) drar tre slutsatser: För det första har så gott som alla 

avancerade industriella samhällen blivit mer och mer sekulära. Moderniseringen – det vill 

säga industrialisering, urbanisering och högre grader av ekonomisk välfärd och utbildning – 

försvagar de religiösa institutionernas inflytande, minskar det religiösa engagemanget och 

gör religionen mindre viktig i människors liv. För det andra leder demografiska förändringar 

till att världen nu har fler religiösa människor än någonsin. De människor för vilka religion är 

viktigt utgör alltså en allt större andel av den totala populationen. Det här är en följd av 

sekulariseringen: sekulära samhällen har låg nativitet medan religiösa värderingar och de 

utsatthetsfaktorer som bidrar till mer religiositet korrelerar med en högre nativitet (Norris & 

Inglehart 2004, 231–239). För det tredje förutspår Norris och Inglehart att det växande gapet 

mellan sekulära och religiösa samhällen kommer att ha inflytande på världspolitiken och lyfta 

upp frågor som rör religion och kulturskillnader på agendan. 
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Jürgen Habermas har bidragit till att etablera diskussionen om religionens roll i 

västerländska samhällen och politiska arenor i en bredare akademisk kontext (Lövheim 

2014). Habermas (2008, 17–21) ställer sekulariseringen mot konceptet om ett postsekulärt 

samhälle. Han utgår från premissen att den allmänna medvetenheten om frågor som rör 

religion under den senaste tiden ökat allt mer i välbeställda samhällen i Europa och i länder 

som Kanada, Australien och Nya Zeeland. Det handlar alltså om områden där människors 

religiösa bindningar minskat kraftigt efter andra världskriget, dit även de nordiska länderna 

kan räknas (Moberg & Sjö 2012). Den här medvetenheten innebär att människor besitter en 

förståelse för att religiösa sammanhang fortsätter existera i en sekulariserad omgivning. 

 Enligt Habermas ligger tre faktorer bakom den förändring i den allmänna 

medvetenhet som gör att dessa samhällen kan beskrivas som postsekulära: 1) närvaron av 

globala konflikter som allt oftare kopplas till religion, 2) att religiösa aktörer får en mer 

framträdande roll på olika samhällsplan eftersom de bidrar till den offentliga politiska 

debatten i olika värdeladdade frågor samt 3) en ökande mängd immigranter, i synnerhet från 

länder med det Habermas kallar "traditionella kulturella bakgrunder", som ger upphov till en 

dissonans mellan olika religioner och kulturer i samhället. (Habermas 2008, 20) Det är alltså 

tydligt att religion behåller offentligt inflytande och relevans även i dessa samhällen, trots att 

majoritetens religiösa engagemang minskat. Därför har den starka övertygelsen om att 

religionen skulle försvinna i takt med moderniseringen, som låg till grund för 

sekulariseringsteorin, också börjat avta. (Habermas 2008, 4) 

Habermas (2006) försvarar också religionens roll i moderna liberala samhällen med 

utgångspunkt i religionsfriheten. Staten garanterar sina medborgare religionsfrihet som en 

grundläggande rättighet. Därför kan den inte kräva av alla medborgare (politiker är ett 

undantag) att de ska kunna basera sina politiska åsikter och argument på helt sekulära 

grunder. För religiösa individer är inte religionen något som är möjligt att separera från deras 

sociala eller politiska existens. (Habermas 2006, 8–9) Habermas anser att det är en 

överdriven generalisering av sekulariseringen att tillämpa sådana krav på det organisationer 

och individer säger i den offentliga sfären. Utgående från Habermas argumentation har alltså 

religionen betydelse i samhället och den offentliga politiska sfären så länge det finns 

människor som lever enligt religiösa övertygelser. 

I den här avhandlingen är journalisternas attityder till religioner i nyheterna i fokus. I dessa 

attityder bör även ingå en uppfattning om religionernas synlighet och den roll de spelar i 

samhället, politiken och medierna. Utgående från de tankar som presenteras i det här 

avsnittet kunde antas att journalisterna uppfattar sådant som konflikter med 
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religionskoppling, värdeladdade debatter och skillnader mellan kulturer och religioner som 

faktorer som bidrar till religionernas synlighet och nyhetsvärde. 

Medialisering av religion som förklaringsmodell 

Om religionen bevarar eller ökar sin relevans i samhället bör detta även avspeglas i 

medierna. Lövheim (2014) noterar att allt mer forskning tyder på att moderna massmedier i 

dag intresserar sig mer för religion och på ett bredare plan än tidigare (se Taira, Poole & 

Knott 2012; även kapitel 2 i denna avhandling). Samtidigt är dessa massmedier den främsta 

kontext där människor i de nordiska länderna i allmänhet stöter på religion i sitt vardagsliv 

(Lövheim 2012, Hjarvard 2008). Här uppstår tanken om att media är den drivande kraften 

bakom religionens synlighet i samhället: 

"... when media become a prominent source of information and experiences about religious 

issues, the various logics of the media influence the ways in which religion is represented and 

condition the ways in which authority to speak about these issues is constructed." (Stig 

Hjarvard 2016, 14) 

Hjarvard (2008; 2011; m.fl.) använder begreppet medialisering för att beskriva förhållandet 

mellan religion och media i dagens samhälle. Medialisering är den process som sker när ett 

samhällsområde (exempelvis familjen, politiken, eller i det här fallet religionen) blir beroende 

av och formas av mediernas logik (Hjarvard 2011, 119). Med medielogik syftar Hjarvard på 

de sätt på vilka medier möjliggör, begränsar och strukturerar mänsklig kommunikation och 

mänskligt agerande. Den förändring som sker genom medialiseringen är långsiktigt, kulturell 

och social. Hjarvard använder media och medialisering i en vid bemärkelse, men han 

beskriver även hur processen fungerar i relation till journalistiska medier och deras 

nyhetsproduktion. När det gäller journalistiska medier kan medielogiken handla om kriterier 

för nyhetsvärdering, objektiviteten som ideal och journalistikens roll som den fjärde 

statsmakten. (Hjarvard 2011, 121–123; se även avsnitt 3.4) 

Medialiseringen formar religionen på tre sätt (Hjarvard 2011, 124–127): För det första blir 

media en viktig, till och med primär, källa till information om religiösa frågor. Massmedier 

producerar och sprider religiösa upplevelser. Interaktiva medier blir en plattform för att 

uttrycka individuella föreställningar. För det andra formas den religiösa informationen enligt 

de krav som ställs av populära mediegenrer. Religiösa symboler, föreställningar och 

handlingar blir råmaterial i mediernas berättelser, i nyheter såväl som fiktion. Hjarvard (2012, 

21–22) nämner ämnen som debatten om Muhammed-karikatyrerna i Danmark, den religiösa 
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symboliken i Dan Browns romaner och nyhetsmediers avslöjanden om sexuellt utnyttjande 

av barn bland katolska präster som exempel på hur medier inte bara sprider religiösa bilder 

utan även producerar och ramar in religiösa frågor. För det tredje tar medier över kulturella 

och sociala funktioner från institutionaliserade religioner. Medierna erbjuder sådant som hört 

till religionens territorium: andlig vägledning, en moralisk kompass, övergångsriter och en 

känsla av sammanhang och tillhörighet. 

Med resultaten från en nationell dansk enkät från år 2009 visar Hjarvard (2011, 

125–126) att de vanligaste sätten som danskarna kom i kontakt med andliga frågor var 

genom diskussioner med närstående och tv-program (över 20 procent vardera). Att läsa 

faktaböcker och besöka webbsidor placerade sig också högt upp på listan. Först därefter 

placerade sig kyrkobesök, med en svarsandel på mindre än sju procent. Heliga skrifter kom 

efter såväl romaner, biobesök som radiolyssnande på listan. Hjarvads hänvisar till 

mediernas agenda-setting-funktion och menar att det här ger medierna makt att definiera 

och rama in religiösa frågor. 

"When religion is discussed in factual and journalistic genres such as news, current affairs, and 

political debates, a rational kind of authority tends to dominate, often with the effect of 

marginalizing the authority of religious actors and viewpoints." (Hjarvard 2016, 14) 

Enligt den typologi som Hjarvard (2012) ritar upp är journalistik om religion en av tre former 

av medialiserad religion. De övriga är religiösa media och banal religion. Inom religiösa 

media är det religiösa aktörer som har kontrollen över medieorganisationerna. De använder 

media för att skapa religiösa identiteter och sammanhang. Termen banal religion använder 

Hjarvard för att beskriva hur olika genrer av fakta och fiktion utnyttjar religiösa konventioner 

och symboler. Symbolerna rycks loss från sitt sammanhang, från ett sammanhängande 

religiöst narrativ. Banal religion de-kontextualiserar och konstruerar religionen och dess 

symboler som en kulturell handelsvara för underhållning eller personlig utveckling. (Hjarvard 

2012, 28; 2011, 128) 

Journalistik om religion för däremot in religionen i den politiska offentliga sfären. Här 

underställs religionen de journalistiska kraven på objektivitet och offentligt ansvar. För att bli 

representerade i nyheterna måste religiösa aktörer uppfylla två krav: deras information bör 

ha nyhetsvärde och de måste agera som pålitliga och relevanta nyhetskällor. Hjarvard 

medger ändå att journalisterna inte har all makt, utan att källorna kan förhandla och influera 

inramningen och agendan. Samtidigt håller den nordiska journalistiken sig på armlängds 

avstånd från både religiösa och politiska organisationer. I slutändan har medier möjlighet att 

rama in nyheterna på olika sätt. Det här betyder att nyhetsrapportering om religion till 
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exempel kan syfta till sensationalism. (Hjarvard 2012, 31–32) Journalistik om religion 

utsätter även religiösa aktörer för offentlig kritik, som baserar sig på det sekulära samhällets 

sociala och politiska normer. Hjarvard (2012, 33) menar att journalistiken därmed blir ett 

instrument för att avslöja och korrigera icke-acceptabla normer och beteenden inom 

religionen. 

Medialisering av religion innebär att det är nyheternas krav och villkor som styr och formar 

representationer av de religiösa traditionerna. Religionerna har ingen särställning i 

nyhetsmedierna i förhållande till andra samhällsinstitutioner och religiösa aktörer har inte 

kontroll över representationerna. Även det här är något som kan antas framträda i 

journalisternas attityder till nyheternas roll som förmedlare av information om religion. På så 

sätt kan resultaten i den här avhandlingen antingen ge stöd för eller erbjuda argument mot 

medialiseringsteorin. 

Medialisering och postsekularisering – en diskussion 

Hjarvards syn är att religionens ökade synlighet i offentligheten inte motbevisar 

sekulariseringsteorin, utan är ett fenomen som förklaras av medialiseringsprocessen. Det 

argumentet bygger på att religiositeten i Norden fortsätter att sjunka och att kyrka och tro i 

samhället degraderats till egna nischer medan media står i centrum. Slutsatsen Hjarvard 

drar är att medierepresentationer av religion ligger till grund för individens kunskap och att 

tillgången till olika typer av media både kan utmana och uppmuntra religiösa föreställningar. 

(Hjarvard 2011, 130–132; 2016, 8–10) 

Tanken om ett postsekulärt samhälle och teorin om medialisering av religion kan 

synas motsägelsefulla: i den första är religionen fortsatt relevant i samhället, i den andra är 

det är media som har kontroll och för in religionen i offentligheten. Norris och Ingleharts 

(2004) reviderade sekulariseringsteori sammanför ändå de två. Norris och Inglehart är 

överens med Hjarvard om att de avancerade industriella länderna i Nordeuropa blivit mer 

sekulära, men kan samtidigt visa på motsatta tendenser på andra håll i världen. Deras 

nyckelidé är att det växande gapet mellan det sekulära och religiösa är det som lyfter upp 

religionen på den offentliga agendan. Samma tanke återspeglas i Habermas (2008) faktorer 

för den växande allmänna medvetenheten om religion. Bilden som målas upp när teorierna 

förs sammans är av ett till största delen sekulärt samhälle där största delen av människorna 

får sin kunskap om religionen från media (Hjarvard 2011), medan religionen fortfarande är 

lika personligt relevant som någonsin för en del – en allt större del på ett globalt plan (Norris 

& Inglehart 2004). Spänningen mellan dessa kan uppstå redan när människor med sekulära 
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och religiösa utgångspunkter deltar i samma samhällsdiskussioner, eller så konstrueras 

nyhetsvärdet när media lyfter upp diskussionen (jfr Moberg & Sjö 2012). 

Medialiseringsteorin har även fått kritik. Den riktas mot teorins generaliserbarhet utanför en 

viss kontext, samt handlar om att det är osäkert om och hur medialisering påverkar den 

religiösa sfären (se Lövheim 2014; Lynch 2011). Hjarvard drar sina slutsatser med fokus på 

utvecklade länder i väst, i synnerhet de nordiska länderna, där religionen karaktäriseras av 

svagt religiöst engagemang och individualiserade åskådningar (Lövheim 2014, 552; även 

Lynch 2011, 205). Den sekulariseringsteori som Hjarvard hänvisar till (se t.ex. Berger 1967) 

och den relation mellan religionen och det moderna samhället som denna förutsätter är 

också främst specifik för de nordiska länderna (Lövheim 2014, 555). Däremot är deltagarna i 

diskussionen till största delen överens om vissa delar av teorin: om mediernas roll som 

primär distributör av religiösa symboler i moderna samhällen samt den plats där allmänheten 

i första hand kommer i kontakt med religion. Idén om de religiösa institutionernas försvagade 

förmåga att kontrollera användningen av religiösa symboler får också understöd. (Lövheim 

2014, 553; även Lynch 2011) 

Teorin om medialisering av religion i sin helhet hör till det religionssociologiska området. Jag 

närmar mig teorin ur medieforskningens synvinkel, med intresse för hur nyheternas 

agerande i förhållande till religion kan influera människors familjaritet med och kunskap om 

kristendom och islam i Finland i dag. De delar av medialiseringsteori om vilka det råder 

större konsensus är en fungerande förklaringsmodell i den här kontexten. 

Ett exempel på det här är Moberg och Sjö (2012), som granskar förhållandet mellan 

medierna och den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. De utgår från teorin om 

medialisering av religion och det postsekulära samhället som koncept. Enligt Moberg och 

Sjö (2012, 81) fokuserar det senare på den synlighet och närvaro som religionen och 

religiösa aktörer i dag har i offentligheten. De anser det användbart för att skapa sig en 

föreställning om hur förändringar i det religiösa landskapet i Finland bör förstås i relation till 

dagens medielandskap. Moberg och Sjö (2012, 81–82) menar att de tre faktorer som 

Habermas (2008) anser har ökat den allmänna medvetenheten om religion inte skulle vara 

så framträdande utan dagens medieomgivning. Med viss reservation argumenterar de för att 

finländarnas allmänna medvetenhet om religion och frågor som rör religion gradvis växt 

under de senaste årtiondena på grund av liknande faktorer. I nyheterna kopplas religion 

numera nästan dagligen samman med internationella konflikter och på nationell nivå har 

religiösa aktörer, inklusive den lutherska kyrkan, fått större synlighet i värdeladdade 

samhällsdebatter. (Moberg & Sjö 2012, 83) Som exempel på hur mediernas inflytande kan 
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påverka den offentliga diskursen kring en fråga som rör religion använder Moberg och Sjö 

en uppmärksammad mediehändelse: tv-debatten om homosexuellas rättigheter arrangerad 

av public service-mediet Yle år 2010. Debatten visar hur religiösa angelägenheter kommer in 

i och blir en synlig del av bredare samhällsdebatter som förmedlas genom nyhetsmedierna, 

något Moberg och Sjö (2012, 86–88) anser vara typiskt för ett postsekulärt samhälle. De 

påpekar att media har stort inflytande på hur olika åsikter, värderingar och positioner 

uttrycks, sprids och diskuteras i dagens mediecentrerade offentliga sfär (Moberg & Sjö 2012, 

87–88). Moberg och Sjö (2012, 88) argumenterar också för att hur medier representerar ett 

religiöst samfunds förhållande till ett värdeladdat ämne snarare handlar om fördomar inom 

medierna än om någon officiell åsikt från samfundets sida. När religiösa aktörer blir mer 

synliga i medierna stiger samtidigt religionens nyhetsvärde, en utveckling som främjas av 

samspelet mellan religion och media i det postsekulära samhället. 

3.4 Om nyheternas inflytande på samhället, journalistikens 

uppdrag och ansvar 

En granskning av journalisters attityder till religion motiveras av antaganden om att de texter 

journalister producerar har inflytande på samhället. Då är det också värdefullt att få kunskap 

om hur journalisterna ser på ansvar i relation rapportering om och representationer av ett 

ämne som religion. När nyhetsrapporteringen och journalisternas attityder studeras finns det 

anledning att göra det i relation till ideal och förväntningar som förknippas med journalistik. 

McNair (2009, 237–240) konstaterar att idén om journalistiken som en kritisk, oberoende 

granskare väcktes tidigt, i samband med att demokratin utvecklades. Då uppstod en rad 

förväntningar på vad journalistiken skulle göra. Den skulle bidra med information som skulle 

låta medborgarna i en demokrati fatta väl underbyggda beslut, vilket skulle ske genom att 

journalisterna var objektiva och neutrala. Journalistiken skulle kritisk granska de som hade 

makten i samhället, representera medborgarna och låta deras röster bli hörda. 

Förväntningarna på journalistikens roll i samhället kan också härledas från ideal som 

lever inom yrkeskåren. Ett sätt för journalister att hävda sin professionalitet och sin auktoritet 

som förmedlare av information är att hänvisa till objektiviteten som yrkesideologi. Då gör de 

anspråk på en särskild befogenhet att samla och sprida kvalitativ information om aktuella 

händelser på ett objektivt sätt; de hävdar monopol på en expertis som inte tillkommer andra 

yrkesgrupper eller lekmän. (Schudson & Anderson 2009, 92–96; se även Schudson 2001) 

Men objektivitetsnormen påverkar även hur journalister förhåller sig till fakta och till sina 

källor. Enligt Ericson (1998) fastställer journalister fakta genom att citera påståenden från 
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trovärdiga eller officiella källor. Ericson menar att objektivitetsnormen även hindrar 

journalisten från att självständigt bekräfta information. Berkowitz (2009, 102–106) beskriver 

interaktionen mellan journalist och källa som en förhandling, där journalisten försöker få fram 

så mycket information som möjligt medan källan vill kontrollera den information som ges till 

sin egen fördel. Resultatet av förhandlingen kommer att påverka hur ämnet slutligen 

rapporteras och ramas in och vilken synvinkel läsaren får ta del av. Berkowitz (2009, 111) 

drar slutsatsen att den som behärskar den här förhandlingen och kan kontrollera nyheterna 

har förmågan att forma den allmänna opinionen och samhällsdebatten. På lång sikt kunde 

detta även påverka betydelser av ord och fenomen (Berkowitz 2009, 111). För forskaren är 

det alltså även viktigt att beakta hur journalisterna förhåller sig till källor och auktoriteter. 

Forskningen kring nyhetsorganisationernas redaktionella rutiner har bidragit till en 

syn på nyheterna som en konstruktion, snarare än en spegelbild av verkligheten (Becker & 

Vlad 2009, 63). Tankar från medieforskningen – gatekeeping, agenda-setting, framing – 

utnyttjas också i forskningen om hur religioner framställs i medierna (se t.ex. Rahkonen 

2007, Hjarvard 2016, 10; Mitchell 2012). De här begreppen handlar om de val medier och 

journalister gör i sin rapportering. När vissa ämnen får mycket synlighet genom mediernas 

rapportering antas detta även påverka den offentliga agendan utanför medierna, samtidigt 

som nyhetsproducenterna bidrar till att viss vinklingar och tolkningar framhävs i nyheterna. 

(Coleman et al. 2009, 147; Shoemaker, Vos & Reese 2009, 73–78; Entman, Matthes & 

Pellicano 2009, 176–177) 

För att studera hur journalister förhåller sig till religion i nyheterna blir det också viktigt att 

granska och beakta attityder till sådant som handlar om det egna arbetet och yrkesrollen. 

Hur journalisterna förhåller sig till objektivitet och neutralitet, journalistikens demokratiska 

roll, olika slags källor och auktoriteter samt följderna av hur ett ämne framställd i medierna – 

speciellt om de här attityderna är starka – inverkar av naturliga skäl på attityderna till 

religioner som nyhetsämnen. 

Efterfrågan på religiös läskunnighet 

"Having knowledge about the basic beliefs and stories that define particular religions ... is 

important to understanding media messages and their interpretation by diverse audiences. By 

better understanding religion, journalists can better avoid cultural misunderstandings and 

conduct deeper queries in the news reporting process." (Littau 2015, 146) 

Lövheim (2012, 156) frågar sig vilka konsekvenser det har för kunskap om och förståelse för 

religion, i den egna och i andra kulturer, när den primära kontaktpunkten förflyttas från 
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religiösa institutioner till bland annat medierna. Hon noterar att det nyväckta intresset för 

religionens roll i samhället även inspirerat en diskussion om religiös läskunnighet. Begreppet 

religiös läskunnighet (religious literacy) har populariserats av Stephen Prothero (2007) 

(Littau 2015, 149). Prothero (2007, 10) huvudtes är att människor behöver religiös kunskap 

för att kunna fungera som effektiva medborgare (i det amerikanska samhället): bristande 

religiös läskunnighet överför makt från folket till medierna. Prothero (2007, 11–14) definierar 

religiös läskunnighet som förmåga att förstå och använda en religiös traditions grundstenar: 

centrala begrepp, symboler, lära, handlingar, metaforer och berättelser. 

Brist på religiös läskunnighet i nyhetsproduktionen har problematiserats i flera olika 

kontexter. Mitchell (2012, 8) anser att religionens roll i nyheterna länge förbisetts av 

akademiker och journalister, men att intresset växer bland annat i takt med intresset för 

islams ställning. Mitchell (2012, 20–22) beskriver nyhetsproduktionen som en process där 

journalisten väljer, sammanfattar och redigerar information – samtidigt drar hen även egna 

slutsatser och gör egna tolkningar. Också de dagliga rutinerna i nyhetsorganisationen 

inverkar på arbetsprocessen och slutresultatet. Även om journalisten strävar efter balans 

och opartiskhet kan bakgrund och egen åskådning påverka arbetet. Frågor om vem som 

rapporterat en nyhet och vilka faktorer som påverkat val och inramning kan avslöja 

eventuella vinklingar eller partiskhet i rapporteringen. Mitchell (2012, 24) menar att 

journalister som inte är specialiserade på ämnet religion lätt förbiser religiösa aspekter i 

nyheterna, vilket till exempel kan bero på att journalister och religiösa källor arbetar i olika 

kontexter och talar olika språk. 

Spencer och Wakelin (2015) identifierar tre centrala svagheter när det gäller religion i 

brittiska medier: låg närvaro, låg kunskapsnivå och tveksamhet att utforska religion inifrån. 

Det här ser de som problem i ett allt mer mångfaldigt religiöst landskap där religionen spelar 

en viktig roll på den globala politiska agendan och i minoritets- och identitetsfrågor (Spencer 

& Wakelin 2015, 232). Den största risken med bristande religiös läskunnighet bland 

journalister är nyhetsrapportering som i grunden bygger på feltolkningar eller avsaknad av 

kunskap och därmed missleder publiken (Spencer & Wakelin 2015, 233–234). Spencer & 

Wakelin (2015, 235) medger att mediernas interna logik med nyhetsvärdering och 

produktionskrav sätter samma press på ämnet religion som på alla andra ämnesområden, 

men anser ändå att bättre kunskap och religiös läskunnighet kunde förhindra undermålig 

rapportering och manipulering av nyheterna. 

En synvinkel på religiös läskunnighet inifrån journalistiken ger Gormly (1999), som 

studerat uppfattningar om journalisternas behov av religiös kunskap bland de som utbildar 

amerikanska journalister. En majoritet höll med om påståenden att journalister har ansvar att 
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rapportera om religion, bidra till den offentliga diskursen, förebygga missförstånd och förstå 

religionens roll i samhället. De ansåg samtidigt att sekulära medier rapporterade för sällan 

om religion. (Gormly 1999, 31, 34) Nästan två av tre tyckte att allmänreportrar inte hade 

tillräcklig kunskap för att rapportera om religionsfrågor och ungefär hälften såg detta som ett 

hot mot reportrarnas möjlighet att utföra sitt uppdrag. Mer än hälften ansåg att rapportering 

om religion ofta använde sig av stereotyper och generaliseringar och att journalister överlag 

inte lyckas speciellt väl med att rapportera om religion. (Gormly 1999, 34)  

Utgående från den här problematiken är det intressant att se på hur journalisterna uppfattar 

behovet av kunskap om religion i sitt arbete och hur den här attityden relaterar till andra 

attityder som rör det journalistiska uppdraget. 

Kapitel 4: Metod och material 

4.1 Attityder och attitydforskning 

Forskningen kring attityder använder ett flertal olika metodtyper. För att studera 

journalisternas attityder till kristendomen och islam i nyheterna utgår jag från den metod som 

kan benämnas kvalitativ attitydforskning. Den bygger på en syn på attityder som sociala 

fenomen och analysen fokuserar på informanternas argumentering. 

Vad är en attityd? 

Inom socialpsykologin och psykologin är attityder ett grundläggande men omtvistat begrepp. 

Användningen har varierat sedan det allmänspråkliga ordet introducerades som begrepp i 

psykologin på 1860-talet (Aiken 2002, 1–3). På den mest grundläggande nivån är en attityd 

en utvärdering av ett objekt – sak, person, grupp, idé – och nära besläktad med värderingar 

och åsikter (Bohner & Dickel 2011, 392; Aiken 2002, 4–6). Attityder fyller olika funktioner. De 

hjälper människan att organisera information om omvärlden, att handskas med emotionella 

konflikter, att uttrycka personliga värderingar och identitet och att särskilja sig från andra 

människor i sociala grupper. Attityder varierar från person till person, men även mellan olika 

demografiska grupper, nationaliteter och kulturer. (Aiken 2002, 3–4) 

En del forskare ser attityder som något stabilt, där den bedömning som associeras till 

attitydobjektet är lagrad i minnet (Bohner & Dickel 2011, 392). Till exempel beskriver Aiken 

(2002, 3) attityd som en inlärd kognitiv, affektiv och beteendemässig benägenhet att reagera 

positivt eller negativt på specifika objekt, situationer, koncept eller personer. Andra forskare 
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ser attityder som något som konstrueras i stunden, utgående från den information som finns 

tillgänglig (Bohner & Dickel 2011, 392–393). Det finns forskning som stöder båda skolorna. 

Å ena sidan verkar det som om attityder är känsliga för kontext, å andra sidan är många 

attityder stabila trots förändrade omständigheter. Forskare som talar för attityder som något 

stabilt förklarar kontextens påverkan med att attityder kan vara starka eller svaga och att 

lagrade representationer av ett attitydobjekt kan innehålla flera olika värderingar – vilket 

skulle tillåta ambivalenta attityder. De konstruktivistiskt inriktade förklarar i sin tur stabiliteten 

med att attityder som konstruerats många gånger i liknande situationer blir mer tillgängliga. 

(Bohner & Dickel 2011) 

Mätning av attityder 

Under 1920- och 30-talen utvecklades systematiska metoder för att studera attityder. Med 

hjälp av frågeformulär och telefonintervjuer riktade till ett representativt urval av befolkningen 

försökte man mäta allmänhetens åsikter och attityder. (Aiken 2002, 7, 12) Under senare 

delen av 1900-talet utvecklades fråge- och statistikmetoderna och resultaten blev mer 

tillförlitliga. Metoderna för att studera och mäta attityder kan grovt delas in i två kategorier, 

beroende på om de är inriktade på explicita eller implicita attityder. Bland de mest kända är 

attitydskalorna, där människor rapporterar sina attityder genom att för en rad påståenden 

välja en siffra som representerar en viss grad av medhåll (Aiken 2002; Bohner & Dickel 

2011). En Likert-skala konstrueras till exempel systematiskt genom att man med hjälp av ett 

urval testpersoner hittar de tio positiva respektive negativa påståenden som bäst skiljer ut 

olika attityder. Men det finns också många liknande skalor som använder sig av påståenden 

utan att vara baserade på någon bakomliggande metod. (Aiken 2002, 28–35, 38, 40–42)  

De här mätmetoderna utgår från att människor är villiga och kapabla att rapportera 

sina attityder och beaktar inte viljan att framställa sig själv i god dager. Därför har forskare 

senare utvecklat sätt att mäta implicita attityder. Sådana mätinstrument utgår från 

antaganden om att implicita attityder påverkar hur snabbt människor reagerar på stimuli som 

representerar attitydobjektet. Korrelationen mellan implicita och explicita attityder varierar 

mycket. Det verkar som att ju mer människor tillåts utveckla sina svar på explicita frågor, 

desto mer liknar resultaten de implicita mätningarna. (Bohner & Dickel 2011, 394–396) 

Attityder och beteende 

Ett centralt incitament för att mäta attityder är att de antas påverka människors beteende 

(Bohner & Dickel 2011, 407). Teorier om följdriktighet har haft stort inflytande inom 

attitydforskningen när det gäller att förklara kopplingen mellan attityd och beteende. Bland 
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dessa finns Festingers (1957) teori som säger att en person upplever kognitiv dissonans – 

och därmed ett obehag som motiverar henne att minska dissonansen – om det finns 

konflikter mellan hennes attityder och beteende. (Aiken 2002, 61–62) Ett grundläggande 

antagande här är att människor strävar efter att undvika motsättningar och därför söker 

sådan information som bekräftar deras attityder. Den här effekten märks i synnerhet om det 

gäller en stark attityd och personen är mer motiverad att försvara sin attityd än att uppnå 

korrekthet. När människor i sociala situationer anpassar sin kommunikation till åhörarnas 

attityder påverkar det också i slutändan den egna uppfattningen om attitydobjektet. (Bohner 

& Dickel 2011, 407–409, 411) När det gäller att förutsäga beteende tyder forskningen på att 

explicita och implicita attityder påverkar olika aspekter. Handlar det om spontant, mindre 

kontrollerat beteende, eller socialt känsliga områden, verkar implicita attityder vara en bättre 

indikator. (Bohner & Dickel 2011, 410, 412) 

Det retoriska synsättet och den kvalitativa attitydforskningen 

Uppfattningarna är alltså delade om såväl attitydbegreppets grundläggande egenskaper som 

forskningsmetoderna. I den här avhandlingen har jag valt att närma mig forskningsobjektet 

attityder genom Michael Billigs (1996) retoriska synsätt. Billig kritiserar socialpsykologins 

antaganden som ser attityder som inre psykologiska strukturer. Han kopplar i stället attityder 

till argumentation och retorik och placerar dem alltså i en kommunikationsvetenskaplig 

kontext. Billig (1996) ser på attityder som retoriska ställningstaganden i kontroversiella 

frågor. Attityder ska alltså inte förstås som inre psykologiska faktorer och betydelsestrukturer 

hos den som besitter attityden, utan de har yttre, retoriska betydelser. Kort sagt: att ha en 

attityd är att ta ställning i en fråga. Vad ställningstagandet betyder kan vi sluta oss till enligt 

vad som understöds och vad personen tar avstånd från.  

Billig kan räknas till dem som ser attityder som kontextbundna. Attityder hör 

visserligen ihop med individens upplevelser. Uppfattningar och antaganden som individen 

lärt sig påverkar hurdan attityder hen uttrycker. Men ur ett retoriskt perspektiv ses attityder 

som ett relationsbegrepp, de beskriver förhållandet mellan individen och det sociala, en 

persons praktiska och kommunikativa koppling till den sociala världen. Attityder hör ihop 

med människors självförståelse, de används för att göra världen begriplig och för att fastslå 

sociala grupper och identiteter. (Vesala & Rantanen 2007, 18, 23–26, 57) 

Det retoriska synsättet betonar människans argumentation och dess två sidor: å ena 

sidan för hon en inre debatt med sig själv (till exempel i form av det vi kallar samvetet), å 

andra sidan argumenterar hon mot andra personer (Billig 1996, 142, 186). Betydelsen av en 

diskurs blir oklar om man bortser från den argumentativa kontexten, det vill säga i vilken 
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social diskussion den framförts och vad den försöker motstrida (Billig 1996, 122). Två 

begrepp från retoriken som är centrala i Billigs (1996, 117) resonemang är kritik och försvar 

(eng. criticism och justification). I attityder är den utvärderande komponenten 

grundläggande: för eller emot, positiv eller negativ attityd. När attityd definieras som ett 

ställningstagande till en kontroversiell fråga utgör kritik och försvar en central del. När en 

person blir utsatt för kritik kan hen forma sitt försvar även i sådana frågor som inte tidigare 

varit föremål för attityder. Utan en argumentativ kontext, inga attityder. (Billig 1996, 206–208) 

Ett vanligt problem för attitydforskningen är att försöka förklara bristen på följdriktighet och 

de motsättningar som finns mellan handlingar och attityder (Billig 1996, 187). Billig anser inte 

att det är strävan att undvika kognitiv dissonans som driver människan, utan snarare kritiken 

mot motstridigheter i hennes argumentation som kräver att hon försvarar sig. Med retoriken 

som utgångspunkt kan både argumenten för ett visst ställningstagande och dess motsats 

vara rimliga, vilket gör att det är helt möjligt för människor att tänka och uttrycka sig till synes 

inkonsekvent. (Billig 1996, 191–194) 

Förhållandet mellan attityder och beteende, i synnerhet när de verkar motstridiga, 

förklaras också av begreppen kategorisering och partikularisering. Ofta finns det 

motsättningar mellan människors allmänna attityder och deras specifika uppfattningar och 

övertygelser. En slutsats härav är att attitydundersökningar kunde förbättras genom att ställa 

mer specifika frågor, som bättre kunde förutsäga beteende. Billig intresserar sig i stället för 

just det här gapet mellan allmän attityd och specifikt beteende, mellan den kategoriska 

attityden och den partikulära handlingen. (Billig 1996,  208–215) Han resonerar att attityder 

är komplexa och ambivalenta eftersom de inte är färdiga, utan utvecklas kontinuerligt genom 

debatter i människans sociala liv. Vi kan inte utgå från att det finns ett enskilt påstående eller 

uttalande som definierar en persons attityd till ett visst ämne. I stället finns det skalor av 

påståenden som personen är villig att hålla med om respektive ta avstånd från. (Billig 1996, 

255–256) För att illustrera det här beskriver Billig (1996, 263–274) situationer där 

attitydernas uttryck påverkas av människans strävan efter identifikation eller motsägelse. 

Människor förändrar hur de uttrycker sina attityder när de väntar sig att det har betydelse i 

en social situation. De kan anpassa attityder enligt förändrade normer genom att modifiera 

skalan av påståenden de är villiga att acceptera eller förkasta. Den som förväntar sig att bli 

emotsagd snarare än inleda en diskussion kan ge uttryck för hårdare attityder hellre än låta 

sig anpassas. När situationen förändras kan också attityderna riktning förändras: kanske 

någon reagerar mot tonen eller sättet som ett argument framförs och kan därför inte 

identifiera sig med den som talar, även om hen från början hade samma attityd. 
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Slutsatsen är att attityder till sin natur är ofärdiga. För att studera dem borde 

forskaren inte enbart fråga om någon håller med eller motsätter sig en viss position. I stället 

borde hon med hjälp av hypotetiska dilemman ta reda på i vilka situationer informanten 

kunde hålla med eller motsätta sig den. (Billig 1996, 282) Billig (1996, 283) anser att det 

även lönar sig att ställa följdfrågor, så att forskningsintervjun i sig blir en argumentation och 

informanterna utmanas att tänka på sina attityder, inte enbart uttrycka dem. 

4.2 Kvalitativ attitydforskning som metod 

Den kvalitativa attitydforskning är lämplig för studiet av attityder till religion eftersom den 

tillåter nyanserade beskrivningar och kan ge information om den kvalitativa mångfalden hos 

fenomenet. Ett kvalitativt forskningsmaterial är mångbottnat och komplext och att det finns 

en rikedom i de uttryck som används (Alasuutari 2011, 84). Enligt Alasuutari (2011, 

231–233) är det i den kvalitativa forskningen vi ser de verkliga resultaten, även om sådana 

studier i sig själv inte går att generalisera. De kategorier som skapas här används dock för 

att förklara betydelsen av de fynd som görs i en kvantitativ studie. 

Den kvalitativa attitydforskningen har sin egen empiriska metod. Materialet består av 

argumentationer som skapas genom semi-strukturerade intervjuer. I dessa presenterar 

forskaren ett antal stimuli, till exempel skriftliga påståenden eller bilder, för att väcka 

reaktioner och ställningstaganden hos informanterna. I det andra skedet analyseras dessa 

ställningstaganden och de motiveringar och förklaringar som hör till dem. (Vesala & 

Rantanen 2007, 11, 33–35) Grundläggande för analysskedet är att forskaren rör sig mellan 

två nivåer. Den första är en kategoriserande analys där forskaren kodar, grupperar, och 

kategoriserar observationer. Därtill kommer den tolkande analysen, som med hjälp av 

teoretiska synvinklar rör sig bort från den bokstavliga nivån mot den verklighet som 

materialet förmedlar information om. (Vesala & Rantanen 2007, 12–13) Till grund för den 

kvalitativa attitydforskningen ligger attitydernas sociala karaktär. Individens värderingar får 

sin betydelse i kontexten av den sociala argumentation där hen antar en position. Attityd 

definieras som ett fenomen där någon värderar någonting, attityden är en inställning till ett 

objekt eller sakförhållande. Som sociala fenomen hör attityder också ihop med människors 

självförståelse, de används för att göra världen begriplig och för att fastslå grupper och 

identiteter. (Vesala & Rantanen 2007, 18, 23–26, 57) 

Jag har valt kvalitativ attitydforskning eftersom den specifikt riktar in sig på attityder. 

Metodvalet medför ett specifikt sätt att genomföra forskningsintervjuer och skapa material. 

Detta har bidrar till en tydlig fokus i det skedet av forskningsprocessen samt ledsagar 
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struktureringen av analysen. Att studera attityder som sociala fenomen är en passande 

utgångspunkt för mitt specifika forskningsobjektet. Informanternas attityder kan här 

definieras genom deras uttryck i intervjusituationen, även om de inte tidigare medvetet 

reflekterat över ämnet eller har färdiga internaliserade attityder gentemot det. Intervjuformen 

bidrar också till att minska intervjuareffekten eftersom jag haft möjlighet att noga formulera 

påståenden med klart olika vinklingar som inte skvallrar om ett "rätt" eller "önskvärt" svar. 

I den sociala situation som intervjun utgör finns ändå risk att informanterna försöker 

uttryck sig på ett sådant sätt som de anser vara korrekt eller socialt acceptabelt. I en 

kvalitativ metod är det också utmanande att definiera begrepp för att försäkra sig om att 

både forskaren och informanten förstår dem på samma sätt. Liksom i många andra 

kvalitativa metoder följer den tolkande delen i analysen ingen färdig mall. De här faktorerna 

placerar ansvaret på forskaren att noggrant beskriva processen och motivera val och 

slutsatser. En alternativ metod som övervägdes var en klassisk kvantitativ attitydenkät. Den 

tidigare forskningen om journalisters attityder till religion är dock så pass begränsad till sin 

omfattning att den ger liten grund för att formulera kategorier som kunde beskriva de 

finlandssvenska journalisternas attityder. Utgående från den kunskap som finns var det svårt 

att säga vad en kvantitativ studie borde mäta, vilket hade inverkat negativt på validiteten. En 

kvantitativ mätning utgår från att en individ har en attityd och att variationen mellan individer 

består i attitydens styrka och om den är positiv eller negativ, det finns inga möjligheter till 

motiveringar eller förklaringar (Vesala & Rantanen 2007, 34). Att i stället ge informanterna 

möjlighet att formulera sig fritt med egna ord minskade risken för att eventuella felaktiga 

premisser och uppfattningar hos forskaren skulle inverka negativt på studiens relevans. De 

fritt formulerade svaren innebär att jag kan granska hur informanterna motiverar sina 

ställningstaganden, vilket enligt Vesala & Rantanen (2007) är lika centralt för studiet av 

attityder som att granska ställningstaganden i sig. I motsats till kvantitativ attitydforskning 

beaktar den kvalitativa metoden motstridiga attityder, samt gör det möjligt att urskilja det 

egentliga objektet för attityderna och hur det här påverkar hur attityderna uttrycks. 

Jag övervägde även att utnyttja någon annan typ av kvalitativ innehållsanalys, men 

dessa är inte specifikt anpassade för att studera attityder och bidrar inte med instruktioner 

för att skapa ett material som lämpar sig för att urskilja attityder. Medan metoder som 

diskursanalys och en ramanalys har sina egna medföljande teoretiska ramverk, erbjuder den 

kvalitativa attitydforskningen möjligheter att använda teorier som är relevanta för de 

ämnesområden de studerade attityderna riktar sig mot. 
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4.3 Materialinsamlingen 

Eftersom jag studerar attityder hos journalister utgående från det attitydbegrepp som 

används inom den kvalitativa attitydforskningen är det naturligt att jag också använder dess 

specifika materialinsamlingsmetod, som Vesala och Rantanen (2007) definierar som en typ 

av semi-strukturerad intervju. Mitt material består av argumentationer i vilka informanterna 

tar ställning till och kommenterar påståenden eller scenarion som är aktuella för att studera 

de attityder jag är intresserad av, samt motiverar sina ställningstaganden. 

Eftersom informanternas svar kan påverkas av hur de uppfattar intervjuaren har jag 

som intervjuare strävat efter att hålla mig neutral till ämnet som diskuteras. Frågor som 

uppfattas som känsliga leder lätt till någon form av bias eftersom informanterna justerar sitt 

beteende och utformar sina svar enligt det de tror att forskaren vill höra (se till exempel 

Denscombe 2000, 138–140). När påståenden presenteras i stället för direkta frågor skapas 

en större distans till forskaren och dennas åsikter. Till exempel valde Heinonen (2007, 66), 

som studerat attityder som rör religion och företagande, att presentera påståenden för sina 

informanter eftersom hon anser det vara ett lättare och mer finkänsligt sätt att närma sig ett 

ämne som uppfattas som privat. 

Intervjuguiden 

Mina forskningsintervjuer bygger på påståenden, fallbeskrivningar och scenarion som 

presenterats muntligen och skriftligen för informanterna. Texterna grundar sig på 

forskningsfrågan och hjälpfrågorna och är utformade för att väcka reaktioner. Vesala och 

Rantanen (2007, 33–35) påpekar vikten av att kunna att identifiera vad det är informanterna 

tar ställning till. Därför utnyttjas ett bestämt stimulus som forskaren ber informanterna 

kommentera med egna ord. Metoden påminner på så sätt om enkätmetoder, men den 

centrala skillnaden ligger i att svaren formuleras med egna ord. 

20 texter presenterades för informanterna under intervjun (se Appendix 1). Texterna 

är vinklade på olika sätt: någon ger uttryck för en positiv attityd till ett visst fenomen och 

någon annan en negativ. Genom formuleringarna har jag strävat till att motverka vinkling och 

bias som kunde förekomma i en frågebaserad intervju. En möjlig nackdel är att strukturen 

och de färdigt formulerade påståendena begränsar svarsmöjligheterna. Påståendenas 

främsta uppgift är att förankra diskussionen och den efterföljande analysen. Utöver dem 

innehåller intervjuguiden även bakgrundsfrågor och möjliga uppföljningsfrågor. De vidare 

diskussionerna med informanten om hens motiveringar är en central del i intervjuerna. 
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Samma attityder kan uttryckas på många olika och fragmenterade sätt (Vesala & Rantanen 

2007, 35). Informanternas motiveringar och förklaringar gör det möjligt att upptäcka 

eventuella motstridigheter i informanternas argumentation och att i analysen upptäcka 

liknande attityder som motiveras på olika sätt och vice versa. 

Pilotintervju 

När jag färdigställt ett utkast till intervjuguiden genomförde jag en pilotintervju. Pilotintervjun 

gav mig tillfälle att bedöma hur informanterna kunde tänkas reagera på olika påståenden. 

Den tillät mig att bekanta mig med intervjusituationen och formulera möjliga följd- och 

stödfrågor som kunde användas i de egentliga intervjuerna. Pilotintervjun bekräftade också 

att de färdigt formulerade påståendena gav en viss distans till intervjuarens egna 

uppfattningar och därmed kunde bidra till att minska intervjuareffekten. 

Informanterna 

Eftersom mitt forskningsobjekt är finlandssvenska journalisters attityder har jag intervjuat 

journalister som arbetar för svenskspråkiga medier i Finland. I en kvalitativ undersökning 

strävar forskaren inte till att generalisera resultaten, vilket betyder att informanterna inte 

behöver vara representativa för en population. Däremot bidrar informanter med olika 

bakgrund och perspektiv till djupet i den kvalitativa studien. Exempelvis motiverar 

Klingenberg (2014, 65), som i sin doktorsavhandling studerat finlandssvenska ungdomars 

förståelse av sin egen religiösa tillhörighet, sitt val av informanter med en strävan att nå 

många dimensioner av forskningsfrågan genom att inkludera en stor mängd olika perspektiv. 

Hon utgick från en regional spridning, eftersom det finns en koppling mellan regioner och 

religiositet. Av samma anledningar har jag intervjuat journalister som arbetar för olika typer 

av medier på olika orter i Svenskfinland, vid redaktioner av olika typ och storlek. Här ingår 

både reportrar vars huvudsakliga arbetsuppgifter är produktionen av nyheter och journalister 

som har ett mer övergripande ansvar för en redaktions nyhetsproduktion. Åldersgrupp och 

journalistisk arbetserfarenhet samt religiös åskådning ingick som bakgrundsfrågor i 

intervjuguiden och bidrar till kontexten i analysskedet.  

Sammanlagt sände jag ut förfrågningar per e-post till 25 journalisters, vars 

kontaktuppgifter jag hittade på mediernas webbsidor. (Mer om vilken information som 

delgavs de potentiella informanterna i avsnitt 4.5.) Förfrågningarna sändes ut i etapper, så 

att jag kunde anpassa vem jag riktade mig till utgående från de som redan tackat ja till att 

delta. Av 15 besvarade förfrågningar tackade åtta journalister ja. Bland de som tackade nej 

var det vanligaste svaret att de aldrig reflekterat över frågan eller inte ställs inför den i sitt 
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arbete. När jag genomfört dessa åtta intervjuer bedömde jag att jag uppnått en tillräcklig 

kvalitativ spridning bland informanterna samt en mättnad i materialet – det vill säga att 

informanterna till största delen upprepade sådana synvinklar som uttryckts i tidigare 

intervjuer. 

Informanterna är mellan 30 och 65 år och spridningen däremellan är ganska jämn. 

Hälften är män och hälften kvinnor. Fyra av dem har mellan 15 och 25 års erfarenhet av 

journalistiskt arbete, tre har mellan fem och tio års erfarenhet och en mer än 30 år. När det 

gäller arbetsuppgifter är både tidning, webb, radio och tv representerade i någon mån. En 

del fokuserar mer på lokal och andra mer på allmän eller specialiserad nyhetsjournalistik. 

Främst är det fråga om reportrar och redaktörer, men någon har också nyhetschefs- och 

layoutuppgifter. Fyra av informanterna svarade att de inte hör till den evangelisk-lutherska 

kyrkan – en av dessa kallar sig ändå "lätt religiös". En svarade endast att hen inte är 

troende. Tre informanter hör till den evangelisk-lutherska kyrkan och definierar sig närmast 

som traditionskristna. Den sista informanten kallar sig troende och hör till en kristen frikyrka. 

Intervjuerna i praktiken 

Intervjuerna genomfördes mellan april 2017 och januari 2018. I regel genomfördes intervjun 

på den ort där informanten vid tillfället arbetade. I ett fall var detta inte praktiskt genomförbart 

och intervjun gjordes undantagsvis per videochatt. Målsättningen var att alla informanter 

skulle känna sig bekväma med graden av konfidentialitet samtidigt som deltagandet i studien 

inte skulle orsaka dem onödigt besvär. En del av intervjuerna gjordes vid informantens 

arbetsplats, men när det var möjligt erbjöd jag också alternativet att träffas på en annan 

plats. Intervjuerna varade mellan 40 och 60 minuter. De 20 texterna presenteras muntligen 

och skriftligen för informanterna, en i taget, och var därefter tillgängliga så att informanten 

om hen så önskade kunde gå tillbaka till ett tidigare påstående. I intervjun som gjorde på 

distans fick informanten tillgång till texterna i elektronisk form i samband med att intervjun 

påbörjades. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Avbrott eller störningar i 

intervjuerna antecknades i utskriften. I samband med transkriberingen antecknade jag 

spontana observationer som stöd för analysen. 

4.4 Analysen 

En kvalitativ analysmetod består av två skeden. I det första skedet för forskaren samman 

och grupperar observationer i materialet. Det andra skedet handlar om att tolka resultatet 

och det fenomen som studeras. (Alasuutari 2011, 38–47) Den analysmetod som används 
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bör vara i harmoni med forskningens teoretiska referensram (Alasuutari 2011, 82). Jag 

använder därför den analysmetod som är karakteristisk för den kvalitativa attitydforskningen. 

Analysen utgår från antagandet att tal och attityder befinner sig på samma plan i den sociala 

verkligheten. Även om utsagor och ställningstaganden i sig inte är attityder är de uttryck för 

attityder och genom dem kan forskaren studera attityderna. (se Vesala och Rantanen 2007) 

Centrala analysbegrepp 

Attitydobjekt är det begrepp jag använder för de konkreta eller abstrakta objekt eller 

fenomen som informanterna talar om när de tar ställning till ett påstående, det vill säga den 

eller de saker som de egentligen tar ställning till. Dessa behöver inte alltid vara något som 

ingår i eller motsvarar det ursprungliga påståendet. 

Begreppet attityd använder jag om en informants inställning till ett eller en grupp av 

attitydobjekt som kan härledas utgående från en informants direkta ställningstagande till ett 

påstående, eller någon annan åsikt hen uttrycker, samt informantens argumentering (de 

motiveringar och argument hen använder). 

I de första avsnitten i analyskapitlet presenteras attityderna till de olika aspekterna i 

studien (teman och temafrågor samt kristendom/islam/religion) i attitydkategorier. 
Attitydkategorierna motsvarar de huvudsakliga sätt som den här informantgruppens attityder 

kan formuleras utgående från hur deras ställningstaganden och argumentering ser ut. Detta 

är alltså en beskrivning av den typ av attityder som uttrycks, men motsvarar inte exakt alla 

informanters attityder. En informant kan i vissa fall placeras i mer än en attitydkategori. 

Utöver dessa presenterar jag vid behov även mindre underkategorier som klart skiljer sig ur 

huvudkategorierna. Till exempel kan det handla om en klart motsatt attityd eller ett 

annorlunda attitydobjekt som uppträder hos någon eller några informanter. 

Analysprocessen 

I det första, kategoriserande skedet av analysen utgår jag från intervjuguidens teman och 

påståenden. Här skiljer jag först åt informanternas ställningstaganden efter kriterier som 

innehåll och form, om de är positiva eller negativa och om de uttrycks direkt eller indirekt. 

Därefter ser jag på hur varje ställningstagande förklaras och motiveras och vad det är 

informanterna tar ställning till. Den här processen upprepas för varje påstående och varje 

informant innan jag slutligen bildar kategorier av observationer som kan användas för att 

tolka och benämna olika attityder. (jfr Vesala & Rantanen 2007, 38–40) Vid behov grupperar 

jag här två eller flera påståenden för att bilda kategorierna. Det gör jag i de fall där 
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påståenden behandlar samma tema och även svaren och de attitydobjekt de syftar på 

indikerar att informanterna tar ställning till samma fenomen. 

Efter den temavisa analys som beskrivs ovan granskar och kategoriserar jag även 

materialet informantvis, en intervju i taget. Syftet med det här tillvägagångssättet är att 

komma åt fler nyanser i attityderna och hitta de särdrag som utmärker varje informant. De 

här enskilda analyserna hjälper mig att se röda trådar i hur olika attityder samspelar och hur 

de individuella bakgrundsfaktorerna påverkar attityderna. Här kan jag också kategorisera 

varje informants attityd gentemot den huvudsakliga forskningsfrågan: hur de förhåller sig till 

nyhetsmediernas roll som källa till information om kristendom respektive islam. 

Att identifiera objekten för attityderna är viktigt i den kategoriserande analysen. 

Föremålet för attityderna definieras i den process där de värderas av någon. Men förutom att 

analysera vad som är föremål för attityderna tittar jag också på vem som uttrycker dem. 

Attityden har alltid ett subjekt, den som värderar något, som inte alltid är individen själv. I 

själva verket representerar de enskilda informanterna ofta en social kategori. (Vesala & 

Rantanen 2007, 41–42) Här kan jag alltså analysera hur informanterna positionerar sig själv 

som subjekt, till exempel genom de sätt på vilka de ger uttryck för klassificeringar och 

berättelser (jfr Törrönen 2010). När attityder ses som social kommunikation blir det möjligt att 

identifiera attityder som är gemensamma för en grupp eller attityder som är omtvistade inom 

gruppen. (Vesala & Rantanen 2007, 41–45) 

Den tolkande analysen i den kvalitativa attitydforskningen öppnar för att utgå från olika 

ramverk och för forskaren att själv bygga upp sin tolkning. Viktigt här är till exempel den 

kontext där attityderna uttrycks och verkar. Eftersom attityder ses som ett socialt fenomen är 

det möjligt att studera deras koppling till människors handlingar och upplevelser. (Vesala & 

Rantanen 2007, 45–46, 49–50). Forskaren kan tolka vilka funktioner de uttalade attityderna 

har eller vilka resurser, redskap och förutsättningar som krävs för att uttrycka en attityd 

(Vesala & Rantanen 2007, 50–52). Retorik är en annan utgångspunkt för tolkningen, där 

forskaren fokuserar på hur ställningstaganden motiveras (ibid, 53). 

I den här avhandlingen är jag främst intresserad av att se på vilka funktioner 

journalisternas attityder kan fylla i relation till deras eget arbete och deras yrkesroll – och hur 

de kan influera deras agerande i arbetet. Genom att uttrycka attityder kommunicerar 

individen förutom värderingar av objektet även information om sig själv som den som 

värderar något. Det är därför möjligt att analysera vilka tankestrukturer eller antaganden som 

används i kommentarerna – antaganden som kan vara gemensamma för vissa roller, 

grupper eller organisationskulturer och ligga till grund för olika gemensamma värderingar. 

(Vesala & Rantanen 2007, 54–59) I min analys granskar jag om informanterna ger uttryck för 
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personliga attityder eller uttalar sig i egenskap av sin yrkesroll. Jag analyserar hurdana 

antaganden om journalistikens uppgift i förhållande till samhället och religionerna som 

kommer till uttryck i informanternas kommentarer och om dessa är gemensamma för 

journalister i olika sammanhang. Jag särskiljer även personliga attityder som rör religion eller 

en religiös tradition i allmänhet från attityder som rör mediernas roll och det egna arbetet. 

I samband med den här delen av analysen tar jag också fasta på retoriken och 

språkbruket. Jag ser på hur ställningstaganden motiveras och vad motiveringarna, deras 

språkliga aspekter och ordval kan berätta om attitydernas funktioner eller kopplingar mellan 

attityd och handling. Här utgår jag till exempel från att aktiva respektive passiva 

formuleringar kan berätta om vem som upplevs som (ansvarig) aktör. Språkbruk kring 

människor eller fenomen som hör ihop med religionerna kristendom och islam ger i sin tur en 

bredare bild av hur religionerna uppfattas – utöver deras plats och roll i nyheterna. 

I diskussionskapitlet återvänder jag till den litteratur som diskuteras i kapitel 2 och 3. Här kan 

jag bedöma om de attityder jag kategoriserat i mitt material står i harmoni med existerande 

forskning och med teorier kring medialisering och det postsekulära samhället. Med hjälp av 

tidigare forskning kring religion i nyhetsmedia och mediers roll och betydelse som förmedlare 

av information om religion kan jag placera attitydkategorierna i det medielandskap och 

kontext där journalisterna verkar. Här är min strävan att utröna vilka förklaringar 

medielandskapet erbjuder för att journalisternas attityder ser ut som de gör – och hur 

attityderna i sin tur kan förklara den roll kristendom och islam spelar i nyhetsmedierna. 

Relevans och rimlighet 

Det inte relevant att tala om generalisering när det gäller en kvalitativ studie. Det centrala är 

att förklaringsmodellen är koherent och stämmer för det empiriska material den grundar sig 

på. (Alasuutari 2011, 243) När kvantitativ information presenteras i analysen, till exempel 

"sju av åtta informanter" "fler än hälften", är den alltså endast avsedd att illustrera vilka 

ställningstaganden och attityder som finns representerade i den här gruppen journalister – 

inte för att dra några generella slutsatser om hur vanlig en viss attityd är. Som forskaren bör 

jag däremot visa och motivera varför mina tolkningar är rimliga inom den del av världen och 

det teoretiska ramverk där jag rör mig. Rimlighetskravet fyller här den funktion som kravet på 

reliabilitet gör i en kvantitativ studie. Efter att ha visat att analysen och tolkningarna är rimliga 

är det forskarens uppgift att relatera sin analys och förklaringsmodell till omvärlden och att i 

sin diskussion visa vad analysen kan berätta något om utöver det specifika 

forskningsmaterialet (Alasuutari 2011, 250). Att analysprocessen är genomskinlig och 

40 



tolkningarna förankrade i materialet förbättrar också den kvalitativa studiens validitet 

(Nikander 2010, 433). I kvalitativ forskning är relevans egentligen ett mer passande begrepp 

än validitet, eftersom det handlar om att visa att studien är relevant i förhållande till de frågor 

och de fenomen som den avser att studera.  

Kraven på rimlighet och relevans uppfyller jag genom att explicit och noggrant 

beskriva min analysprocess, mina tolkningar och slutsatser (se till exempel Ruusuvuori & 

Nikander 2010, 27–28). Analysprocessen har jag beskrivit i detta avsnitt. I analyskapitlet 

exemplifierar jag mina påståenden med citat ur intervjumaterialet och presenterar i varje 

analysavsnitt slutsatser baserade på analysen som svarar på underfrågorna till 

forskningsfrågan. Att analysen görs och presenteras på två olika sätt stöder även rimligheten 

i tolkningarna ifall jag kan visa att de slutsatser som dras i vardera analysdel 

överensstämmer med varandra. 

4.5 Etiska frågor 

Till de etiska normer och principer som forskaren måste beakta när människor är föremål för 

studierna hör bland annat respekt och skydd för privatlivet samt konfidentialitet. Forskaren 

ska undvika att orsaka skada och respektera människors självbestämmanderätt. Enligt 

principen om informerat samtycke ske den som är föremål för en vetenskaplig studie ska få 

tillräcklig information om studiens syfte och teman, hur den genomförs och vad deltagande 

innebär, samt hur informationen kommer att användas. Hen ska kunna besluta om sitt eget 

deltagande med möjlighet att dra sig ur när som helst. (se Kuula 2006, 61–65) Med tanke på 

de etiska aspekterna har jag i genomförandet av den här studien beaktat hur jag informerar 

potentiella informanter, hur jag bemöter dem jag intervjuar, hur jag behandlar det material 

jag samlar in, samt hur jag förhåller mig till konfidentialiteten och informanternas anonymitet. 

Eftersom mina forskningsintervjuer innehåller potentiell känslig information är jag 

noggrann med att informanternas anonymitet bevaras. Att det inte ska vara möjligt att 

identifiera informanterna utgående från forskningsrapporten är en central etisk princip som 

både kan förhindra negativa konsekvenser för informanterna, öka deras villighet att delta i 

studien och att svara på frågor (se Kuula 2006, 201). Det betyder att endast jag själv har 

tillgång till de inspelade intervjuerna, som jag raderar när studien är slutförd. Detsamma 

gäller informanternas kontaktuppgifter. Intervjuerna har transkriberats och anonymiserats så 

att det inte är möjligt att identifiera någon enskild deltagare i studien. I samband med 

transkribering har jag genast uteslutit sådan information, till exempel personnamn och namn 

på arbetsplatser, som är så specifik att den kan peka ut en enskild person. 

Bakgrundsinformation som ålder har jag delat in i kategorier. För att vidare garantera 
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konfidentialitet och att informanternas privatliv skyddas har jag erbjudit eller låtit 

informanterna föreslå en mötesplats som varit praktisk och bekväm för dem. I planeringen av 

intervjuguiden och genomförandet av intervjun har jag strävat efter att vara lyhörd för sådana 

ämnen och frågor som uppfattas som känsliga eller påträngande av informanten och undvikit 

att ställa frågor som inte är nödvändiga för analysen. 

Informationen till potentiella informanter ska ge en riktig och rättvis bild av studien. En 

informant bör ha möjlighet att tacka ja eller nej till att delta efter att ha blivit informerad om 

studiens innehåll, upplägg och syfte. När jag kontaktat potentiella informanter har jag 

berättat om det övergripande ämnet för min studie och till vilket syfte den kommer att 

användas, utan att avslöja detaljer som kunde inverka negativt på spontaniteten i 

intervjusvaren. De mejl jag skickade ut som första kontakt innehöll mina kontaktuppgifter, 

information om hur informanterna valts ut, praktisk information om intervjun, inspelningen 

och deltagarnas anonymitet, samt den beräknade tidsåtgången för deltagande i studien. Jag 

uppmuntrade informanterna att ställa frågor om studien och användningen av materialet. 

Kapitel 5. Analys och slutsatser 
I det här kapitlets tre första avsnitt ger jag en helhetsbild av informantgruppens attityder på 

de områden som beskrivs av frågorna i det inledande kapitlet: 1) Attityd till kristendomens 

och islams respektive representationer i nyheterna. 2) Attityd till ansvar gällande 

porträttering av de religiösa traditionerna. 3) Attityd till behov av kunskap om kristendom 

respektive islam.  

Analysen och presentationen följer den här indelningen och i huvudsak den ordning 

som påståenden uppträder i intervjuguiden (se Appendix 1). I vissa fall har två eller flera 

påståenden slagits ihop inom samma temahelhet. Det här har gjorts i fall flera påståenden 

berör olika synvinklar av samma fråga och där informanternas svar därmed belyser olika 

sidor av samma attityder. Där det varit nödvändigt att beakta svaren på fler påståenden för 

att kunna skapa kategorier som beskriver informanternas attityder presenteras därför även 

analysen på detta sätt. Varje temahelhet inleds med ett stycke som sammanfattar 

huvuddragen i analysen och informanternas attityder. Dessa avsnitt avslutas med en 

presentation av attitydkategorierna. (Beteckningarna P1, P2, och så vidare korresponderar 

med ett påstående i intervjuguiden. Informanterna betecknas med bokstäverna A till H.) 
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5.1 Religionernas roll och representationer i nyheterna 

I det här avsnittet analyserar jag informanternas attityder till kristendomens, islams 

respektive den religiösa övertygelsens plats, roll och representationer i nyheterna. Samtidigt 

ser jag på vad det egentligen är informanterna uttrycker attityder gentemot när de talar om 

religion, kristendom eller islam. 

Attityder till kristendomens roll och representationer i nyheterna. 

Attityderna till kristendomens plats i nyheterna är överlag positiva. Flera informanter 
betonar ändå nyhetsprioriteringen, både som den faktor som ska avgöra vilka ämnen 
som får plats i nyheterna och som en förklaring till att nyheter som rör kristendomen 
inte ges större uppmärksamhet. (P1) 
Informanterna är som grupp positivt inställda till att kristendomen har en plats i nyheterna. 

Sju av åtta uttrycker sig positivt till påståendet som lyder "det [är] viktigt att nyhetsmedier 

uppmärksammar kristna samfunds verksamhet och händelser som hör ihop med kristna 

traditioner". Motiveringarna rör dels faktorer som kan ge ett kristet samfund nyhetsvärde – 

publikens intresse för (den evangelisk-lutherska) kyrkans verksamhet och politik, att det som 

diskuteras inom kyrkan är en del av samhällsdebatten – dels handlar det om mer allmänt 

hållna motiveringar som att kristendomen är en del av den finländska kulturen. 

En informant uttrycker en mer negativ ståndpunkt till att kristendomen eller kristna 

samfund har en given plats i nyheterna. Motiveringarna visar ändå att attityden inte ligger så 

långt från de andra. Snarare handlar det om att det i slutändan är nyhetsprioriteringen som 

styr vad som uppmärksammas och att kristna samfund på det planet inte skiljer sig från 

andra organisationer eller föreningar. 

Det finns en massa olika samfund som ordnar verksamhet och händelser och det är klart att huruvida det 
uppmärksammas eller inte beror ju på nyhetsprioriteringen. Om det är frågan om ett återkommande 
sommarmöte, sommarläger eller någon annan grej så är det ju inte någonting som man bevakar om det 
inte finns någonting specifikt där. Så det att det är fråga om ett kristet samfund i stället för något annat 
samfund så tror jag inte egentligen spelar någon jättestor roll, för mig. (F, P1) 

Nyhetsprioriteringen som avgörande faktor förekommer i någon form också i flera andra 

informanters argumentering. I dessa motiveringar går det att observera skillnader mellan 

aktiva och passiva formuleringar om hur nyheterna värderas, vilka beskriver hur 

informanterna uppfattar sin eller redaktionens aktivitet i förhållande till nyhetsproduktionen. 

Vi skriver ju i dagens läge inte, eller mera sällan, om någonting slentrianmässigt, man frågar ju sig om här 
finns en nyhet. (A, P1) 
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Ganska ofta är det ju så att det kommer [en nyhet om] att man lägger ett nytt tak på den här 
kyrkan, och den här orgeln, och sånt. Men det kanske är mycket sådana saker som försvinner i det här. 
Det är inte så stora saker, så de försvinner. Skulle man ha mera resurser skulle man säkert oftare bevaka 
det. Men det kanske inte är så "smashing" (D, P1) 

När det gäller det utrymme kristendomen i praktiken får i nyheterna är ståndpunkterna mer 

uppdelade. De som tenderar åt en mer negativ uppfattning anser att kristendomen inte 

uppmärksammas så mycket som den kunde och talar om nyhetsvärderingen som en passiv 

process eller något som "man" gör, medan de som tenderar åt en mer positiv uppfattning 

anser att nyhetsprioriteringen fungerar väl och talar i mer aktiva formuleringar: 

Men jag tycker nog också att man behandlar kristna frågor ganska styvmoderligt i nyheterna. (C, P1) 
Jag som lokaljournalist följer med det politiska beslutsfattandet [på ort] – inte finns det samma 

regelbundenhet gällande till exempel församlingsråd, att det skulle vara något man automatiskt ser på [...] 
Jag brukar rätt sporadiskt, vissa församlingsråd till exempel har sina beslutslistor ute och om där finns 
något intressant så kan man plocka upp det. (H, P1) 

Attitydobjekt. När informanterna talar om kristendomen finns en existerande uppfattning om 

vad detta innefattar. I praktiken handlar det om tre olika attitydobjekt. Tydligast framträder 

det som är mest konkret: kyrkan, vilket (oftast underförstått) betyder den 

evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, dess verksamhet, beslutsfattande och makthavare 

samt åsikter som är förknippade med kyrkan. Följande attitydobjekt hör nära samman med 

det första men är bredare och har inte en tydlig koppling till ett samfund: kristen tradition och 

kultur, till exempel i form av högtider. De här två objekten är klart influerade av hur 

påståendet formulerats, men informanternas egna uppfattningar har också haft inverkan: 

"kyrkan" är en snävare formulering än "kristna samfund". Det tredje attitydobjektet, andliga 

frågor, förekommer främst hos en informant och rör sig bortom både det konkreta och 

kulturella.  

Attitydkategorier. Utgående från informanternas ställningstaganden och argumentering kan 

attityderna till kristendomens plats i nyheterna delas in i två huvudsakliga kategorier: 

1) Kristendomen (den evangelisk-lutherska kyrkan) har en viktig roll för människor i 

det finländska samhället och bör därmed ha en plats också i nyheterna (B, C, D, E, G) 

2) Nyhetsprioriteringen är det som i slutändan styr vilken uppmärksamhet och 

utrymme kristendomen får i nyheterna. (A, F, H) 

Värd att notera är också en specifik attityd som delvis faller utanför dessa kategorier, 

eftersom attitydobjektet är unikt för denna informant: 1a) Nyheterna behandlar andliga 

(kristna) ämnen som mindre viktiga. (C) 
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Informanterna har inget emot att ge utrymme i nyheterna till människor som baserar 

sina åsikter på en kristen tro – så länge det sker på journalistikens villkor. (P4 och P6) 
När det gäller den roll som kristendomen spelar i nyheterna – till exempel i form av troende 

människor, religiösa grupper och institutioner och deras åsikter – är de övergripande 

attityderna enhetliga. Argumenteringen bygger i stor utsträckning på vad som är en 

journalists uppgift och god journalistik. Informanterna är genomgående eniga om att en 

journalist alltid ska presentera båda sidor i en sak eller konflikt och själv sträva till att vara 

neutral. Motiveringarna handlar i grunden om en god journalistik. De lyder i utdrag: Åsikter 

och argument är relevanta när det finns en konflikt, det lägger grunden för en förnuftig debatt 

och texten blir annars oförklarlig. Människor ska få förklara vad de baserar sin ståndpunkt 

på. När det är fråga om värderingar kan en journalist alltid använda citat.  

Härav följer att nästan alla informanter förhåller sig positivt till att människor får 

uttrycka åsikter baserade på sin tro eller Bibeln i nyheterna. Flera tar mer allmänt ställning till 

människors rätt att motivera sin åsikt i en aktuell fråga, medan några uttrycker sig klart 

positivt om människors rätt att just uttrycka sin kristna tro, också i ett vidare sammanhang än 

som argument i konflikt: 

När vi till exempel skriver om hur man ska behandla svåra frågor [...] då använder vi ju 
församlingsanställda eller präster [...] troende personer citerar ju också Bibeln och det får de också göra, 
utan att någon upplever att det är konfliktfyllt. Det är en så inrotad del i vår kultur och vårt samhälle att 
man kan citera sånt som "man ska älska sin nästa som sig själv" eller sånt här, för det tycker man är helt 
givet och självklart. (A, P6) 

Den informant som förhåller sig delvis negativt i den här frågan gör det specifikt genom att 

ställa åsikter som bygger på övertygelser i motsats till fakta: 

I den amerikanska politiken speciellt finns det ju såna som faktiskt håller jättehårt på att så här säger 
Bibeln och det här är skapelseberättelsen och allt annat som inte är det så är inte sant. Medan det de 
facto finns massor med vetenskapliga bevis på att världen är äldre än 6000 år gammal och så vidare och 
så vidare. Så ja, där det finns vetenskapliga bevis och fakta att lägga fram så tycker jag absolut att det är 
viktigare än någon annans övertygelse. (E, P4) 

Samtidigt är så gott som alla informanter positiva till att nyheterna också ska granska 

religiösa argument och religionens inflytande i samhället. Två exempel som nämns av 

informanterna är: att avslöja när någon vinner röster genom att hänvisa till kristna 

värderingar samt att klarlägga bindningar mellan samhällsledande personer. Också här 

handlar motiveringarna om journalistiken: Det är journalistens roll att granska kritiskt och att 

hjälpa publiken skilja ut känslobaserade argument från fakta. Även om journalister får citera 

religiösa argument kan de också ifrågasätta om argumenten är hållbara. 
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Som kontrast argumenterar den informant som var negativ till kristna samfunds plats 

i nyheterna även här på samma linje. Informanten är kritisk till att religionen skulle vara en 

viktig faktor som påverkar samhälle och politik och tror inte heller att religiösa argument är 

speciellt gångbara i dag: 

Det finns så mycket saker som inverkar på politik och samhälle, jag vet inte om religion sen är en av dem. 
(F, P4); Det är svårt att argumentera i ett sånt här samhälle som vi har i dag med trosbaserade argument. 
[...]  man ska inte räkna med att man kan övertyga hela samhället. Vill man på något sätt övertyga 
människor med rationella argument så måste de också motiveras på ett rationellt sätt. (F, P6) 

Attitydobjekt. Här förhåller sig informanterna i huvudsak till sådana objekt som nämns i 

påståendena: människors åsikter och värderingar, i synnerhet sådana som bygger på en 

kristen tro eller Bibeln, samt personer som använder sig av olika religiösa argument. Några 

informanter uttrycker sig även om fenomenet "religion" och hurdant dess inflytande på politik 

och samhälle är. Samtidigt handlar attityderna på ett mer allmänt plan om journalistiken och 

dess uppgift. 

Attitydkategorier. De övergripande attitydkategorierna till kristendomens roll och 

representationer i nyheterna, varav den första omfattas av alla, kan formuleras så här: 

1) Journalistiska grundprinciper om balans och neutralitet ska styra 

nyhetsrapporteringen oberoende av ämne. Människor får uttrycka åsikter och argument 

baserade på sin övertygelse, till exempel på kristen tro eller Bibeln, i nyheterna. 

2) Kristendomens inflytande i samhället är något som journalistiken får och ska 

granska kritiskt. (A, B, C, D, E, G, H)  

Här är intressant att notera att bara en del av dessa informanter ger direkt uttryck för 

den attityd som kunde ses som en förutsättning för denna: 2a) Kristendomen (kristna 

institutioner) har inflytande i samhället och politiken. (B, C, G, H) 

Ett par attityder avviker från huvudkategorierna eller innehåller ytterligare villkor: 

1a) Vetenskap och fakta är viktigare än religiösa övertygelser. (E) 

2b) Kristendomen (religionen) inverkar inte väsentligt på samhället eller politiken. (F) 

Attityder till islams roll och representationer i nyheterna. 

Informanterna anser det rimligt att islam i dag tar plats i nyheterna, eftersom 
religionen har kopplingar till aktuella nyhetsämnen. Samtidigt ser en del problem i de 
sätt på vilka islam representeras för att dessa riskerar spä på fördomar. Andra anser 
tvärtom att islam borde ges mer utrymme för att motverka fördomarna. (P2 och P5) 
En skiljelinje går här mellan de informanter som till viss del håller med påståendet "islam får 

oproportionerligt mycket utrymme i nyheterna" (P2) och en lika stor del som inte instämmer. 
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Motiveringarna visar ändå att attityderna i grunden är likartade. Alla informanter hittar 

förklaringar till varför islam får det utrymme det får i nyheterna i rådande nyhetsvärdering och 

-kriterier. Alla påpekar att islam har kopplingar till aktuella nyhetsämnen och nämner 

åtminstone terrorism eller asylsökande (flyktingar, invandrare) som centrala kontexter där 

islam får synlighet. En del nämner därtill att islam kan intressera läsare eller att det finns ett 

ansvar att informera om islam. Samtidigt är det ändå ett flertal som kritiskt påpekar att dessa 

aktuella nyhetsämnen inte nödvändigtvis har någon direkt koppling till religionen islam. 

Argumenten är att terrorister missbrukar islam eller att det är missuppfattningar och 

främlingsfientlighet som gör att dessa nyheter kopplas till religionen islam. 

Sen är det en annan sak att man blandar ihop sekulariserad islamism med radikal. Det är ju där vi borde 
göra en jättestor skillnad. (G, P2) 

Ställningstagandena till islams plats i nyheterna kan i allmänhet klassas som positiva eller 

neutrala, om än med vissa förbehåll. Hälften av informanterna tillägger som krav att 

rapporteringen måste vara konstruktiv och inte bygga på fördomar eller missuppfattningar 

eller svartmåla en grupp människor. 

Men samtidigt skulle det också vara viktigt att berätta en nyanserad bild, berätta om de här vanliga 
människorna som är muslimer. (D, P2) 

Lättare att kategorisera är responsen på det påstående (P5) som handlar om att ge islam en 

större roll i nyheterna, som kontext och förklaring till aktuella nyhetsämnen. Motiveringar för 

påståendet är av två olika slag. Den första kategorin handlar om att det hör till 

nyhetsmediernas uppgifter att förtydliga och ge korrekta fakta, reda ut begreppen kring islam 

och terrorism och radikalism, eftersom generaliseringar är problematiska. Människor ska få 

en röst i samhället genom nyhetsmedierna. 

Vad finns det för sorts muslimer och vad är det för skillnad på så att säga vanliga muslimer och islamska 
fundamentalister? Så att folk inte drar alla över en kam, för den typen av generalisering är helt livsfarlig, 
då kommer man in på riktigt farliga spår. Så det är absolut jätteviktigt att reda ut de här begreppen och 
vad som ligger bakom dem och jag tror det är en av de viktigaste uppgifterna som massmedierna har 
egentligen för tillfället: att få folk att förstå det där. (B, P5)  

Den andra gruppen ger exempel på ett behov av kritisk rapportering och anser att 

nyhetsmedierna även ska våga lyfta upp kopplingen mellan islam och negativa fenomen. 

En sak som är svår när hit kommer människor som har en annan religion och kultur och vi vill så väl och 
många gånger är vi också kanske ganska naiva. Även om de själva säger att nu är det faktiskt på det här 
sättet och det här är helt [normalt] – till exempel kanske hur kvinnor behandlas – så vill man ogärna skriva 
under det för man vill ju inte tro att det är så illa. (C, P5) 
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Motiveringarna mot att ge islam en större roll i nyheterna handlar i huvudsak om att 

informanterna inte tror på religionen som förklarande faktor till konflikter och anser det fel att 

reflexmässigt koppla muslimer till terrordåd. Islam är lätt att lyfta fram för att religionen är 

främmande och annorlunda. Mer utrymme för islam betyder även mer prat och (eventuella 

främlingsfientliga) åsikter. Utöver det här anser åtminstone en informant att islam i dagsläget 

får adekvat utrymme i nyheterna. 

Jag tycker att många [nyhetsmedier], inklusive vårt, ganska ofta skriver artiklar om islam där 
representanter för islam får mycket utrymme att säga att det är inte religionen i sig som gör någonting illa, 
utan att det är människor som gör illa. Så jag tycker inte att de behöver få ännu större utrymme. Jag 
tycker de kommentarerna kommer nästan lika fort som en terrorismnyhet som på något sätt kopplas till 
islam. Sen är det en annan sak om människor tar till sig innehållet i de här artiklarna eller inte. (A, P5) 

Attitydobjekt. De egentliga objekten för attityderna är mer abstrakta än när det gäller 

kristendomen. Det handlar om en ganska vag definition av islam som ett fenomen i 

nyheterna, fakta om religionen islam eller om människor som är muslimer och representerar 

en annan kultur. Religionen islam förknippas inte med någon konkret organisation, medan i 

princip alla associerar kristendomen till verksamhet och tradition och de flesta talar om (den 

evangelisk-lutherska) kyrkan som institution. Det bör beaktas att påståendena är 

formulerade på ett sätt som medverkar till den här skillnaden, samtidigt som tidigare studier 

visar att uppdelningen också finns i praktiken i nyhetsrapporteringen. Trots det är det 

intressant att notera att informanterna faller in i den här uppdelningen mellan vi och de: 

Kristendomen som är en del av vår kultur, tradition, samhälle och lokala nyheter medan 

islam hör till deras (t.ex. invandrarnas eller de asylsökandes) kultur och för det mesta 

förknippas med nyheter långt borta eller människor som kommer från andra länder. 

Attitydkategorier. Alla informanter är egentligen av samma uppfattning att islam har en 

given plats i nyheterna på grund av kopplingen till aktuella nyhetsämnen och 

världshändelser. Samtidigt anser de också att religionen islam och muslimer i allmänhet inte 

är en förklarande faktor till konflikter och våld. Hur de mycket de betonar detta samt hur de 

anser att nyheterna handskas och borde handskas med islam åtskiljer de olika 

attitydkategorierna. Flera informanter faller här in under mer än en kategori. 

1) "Konstruktiv representation":  Positiva till att islam och/eller muslimer kunde få mer 

utrymme i nyheterna för att förklara och informera, motverka fördomar och ge människor en 

röst. (B, C, D, E, H) Inom denna kategori förekommer även attityder att också rapportering 

som på olika sätt är kritisk i en konstruktiv mening behövs och är en del av nyhetsmediernas 

uppgift. (C, H) 
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2) "Ifrågasätter kopplingen": Ifrågasätter religionen islam som förklarande faktor till 

konflikter eller är kritiska till att muslimer och religionen islam kopplas samman med 

terrorism. (D, F, G, H).  

3) "Tillräcklig rapportering": Tveksamma till att islam ska få mer utrymme eftersom 

islam och muslimer redan får mycket utrymme i nyheterna. (A, G). 

Attityder till den religiösa trons plats och roll i nyheterna. 

Religion platsar i nyheterna, men när det gäller dess inre dimension är 
uppfattningarna delade. (P3) 
De flesta informanter håller inte med påståendet "religionen är en privatsak som inte hör 

hemma i nyheterna", men några informanter instämmer till viss del. Det alla instämmer i är 

att en persons övertygelse och tro är en privatsak. Det som separerar attityderna är 

motiveringarna och vilka attitydobjekt de hänför sig till. Flera informanter framför argument 

för att religionen har en plats i nyheterna trots att övertygelsen är en privatsak. 

Nog är det ju en privatsak också var man står politiskt, men nog skriver vi om socialdemokrati och 
centerpolitik och annat för dens skull. [...] För det är klart att [om] de här religionerna slåss [så det ryker] 
mot varandra så nog måste vi kunna skriva om dem. Och många konflikter beror bara på religioner, så 
det är självklart att de är ett ämne. (G, P3) 

En del av dessa argument visar på en positiv inställning till att även personlig tro har en roll i 

nyheterna – åtminstone i vissa "mjukare" genrer. 

Allt kan vara en nyhet, beroende på hur man vinklar en text. Jag menar människor talar också gärna om 
sin, eller en del människor talar gärna om sin religion i personintervjuer. Det är kanske inte direkt en 
nyhetsartikel, hur man nu tolkar "plats i nyheterna". (A, P3) 

Samtidigt utmärker sig en grupp informanter genom att det de tar ställning mot nyheternas 

inställning till religion eller uppdelning av religionen i tro och sakfrågor. 

Jag tycker att det där är just den förklaringen som man slår kristna samfund i huvudet med. Religion 
platsar i nyheterna då när det handlar om kyrkans fastigheter eller då när kyrkan råkar ha mycket pengar 
[...] Men sen när det på något sätt gräver djupare eller kanske också utnyttjar, tycker jag, det som 
människor med en tro har [...] många gånger sätts det i en liten ask just med den här överskriften att det 
är privatsaker. (C, P3) 

En sista grupp uttrycker ståndpunkter som motsvarar det som beskrivs i citatet, att den 

personliga övertygelsen inte har någon plats i nyheterna. 

Om jag skulle få ett tips att någon ledande politiker plötsligt har skrivit ut sig ur kyrkan, inte tycker jag att 
det är intressant. [...] Alltså jag tycker att religion mer som en maktfaktor eller det som hänger samman 
med religion alltså kyrkans verksamhet, så det har en plats i nyheterna, men själva bekännandet eller 
troendet tycker jag inte har [det] i allmänhet. (H, P3) 
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Attitydobjekt. Attitydobjektet är begreppet "religion" som å ena sidan uppfattas som en 

människas tro eller övertygelse och å andra sidan som mer konkreta objekt likt kyrkan som 

institution och dess verksamhet eller andra religiösa grupper. Några informanter förhåller sig 

även till objektet "nyheternas inställning till religion". 

Attitydkategorier. Indelningen i attitydkategorier utgår här från attityderna till religion som 

religiös tro eftersom det är den aspekt som separerar informanternas attityder, vilket också 

betyder att kategorierna är exkluderande: 

1) Det finns tillfällen när religiös tro har en plats i nyheterna (A, B, F, G) 

2) Nyhetsmedierna skiljer på religion och tro och tron ges inte plats (C, D) 

3) Sakfrågor som rör religion (kyrkan) har en roll i nyheterna, men inte personlig 

övertygelse. (E, H) 

Påståendet (P3) använder formuleringen "religion", men ett attitydobjekt är religiös tro. 

Därför är det relevant att i det här skedet gå vidare till det påstående (P14) som uttryckligen 

talar om "religiös övertygelse", för att göra en jämförelse av hurdana attityder som uttrycks. 

Journalisterna har respekt för människors personliga religiösa övertygelser men 

skulle inte tveka att ta upp ämnet ifall de upplevde det relevant och intressant. (P14) 
I kontrast till påståendets formulering anser alla informanter, med vissa förbehåll, att en 

människas religiös övertygelse är något en journalist kan och får behandla i arbetet. 

Argumenten för handlar dels om att en journalist alltid har rätt att fråga, dels om att det finns 

sammanhang där frågan är relevant. 

Men om den hänvisar till något bibelcitat eller nånting sånt, så då måste man förstås kunna pressa den 
på det här lite. Eller om det finns misstankar om att den hör till någon viss religiös sekt eller tro och att 
den agerar som den gör på grund av det här, så då måste man kunna pressa den. (G, P14) 

Utöver respekten för privatlivet och rätten att inte besvara en sådan fråga – något de flesta 

mer eller mindre uttryckligen betonar – handlar motargumenten dels om att det finns vissa 

situationer där det inte är relevant, dels att det överhuvudtaget inte är viktig information. 

Om jag som nyhetsjournalist går på Åbo salutorg efter att knivdådet just har inträffat och träffar på en av 
de som har varit med och jagat efter knivhuggaren och han är mörkhyad och jag frågar honom "är du 
muslim?", så är det en fullständigt irrelevant fråga i det här sammanhanget. (A, P14) 

De ståndpunkter som uttrycks här visar dessutom att vissa informanterna anser att religiös 

övertygelse är ett intressant men känsligt ämne, medan andra anser det vara ointressant. 

Men det är också en ganska svår fråga. Personligen så skulle jag vara intresserad av det och jag skulle 
kanske – man får gärna fråga mig och jag skulle gärna fråga andra, men sen vet jag också att det kan 
uppfattas som att man stövlar in på ett privat område. (C, P14);  I Finland tycker jag att det är, det är 
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egentligen en ganska onödig fråga, för de flesta hör till kyrkan.// Det är klart att en journalist får behandla 
det om den vill, men jag tycker att det är ganska sällan som det på något sätt är nödvändigt. (F, P14) 

Attitydobjekt. Ett attitydobjekt är religiös övertygelse och dess roll i en nyhetstext, ett annat 

journalistens rättigheter i förhållande till intervjuobjekt. 

Attitydkategorier. De två första kategorierna illustrerar attityderna till den religiösa 

övertygelsens relevans i nyheterna: 

1) En människas övertygelse kan vara av intresse i nyheterna (A, B, C, D, E, G) 

2) En människas övertygelse är sällan nödvändig information i nyheterna. (F, H) 

En jämförelse mellan dessa attitydkategorier och de som presenterades tidigare förstärker 

bilden av en del attityder och nyanserar andra. Resultatet blir att endast en informant (H) 

konsekvent sorteras i kategorin "religiös övertygelse är inte relevant i nyheterna". Om 

uppdelningen däremot görs enligt hur informanterna förhåller sig till att ställa frågor om och 

behandla tro i nyheterna blir även den attityden mer nyanserad: 

a) Tvekar inte att fråga om övertygelse ifall det upplevs relevant (A, B, D, E, G, H) 

b) Tveksam att ställa frågor om religiös övertygelse. (C, F) 

Slutsatser, del 1 

Den underfråga som formulerades i det inledande kapitlet och korresponderar med temat för 

den första delen av analysen lyder: Hur ser finlandssvenska nyhetsjournalister på de här 
två religionernas [kristendom och islam] respektive representationer i nyheterna? Här 

ger jag en sammanfattande bild av attityderna och hur de förhåller sig till varandra. 

Attityder till kristendomens representationer 

De attitydobjekt med klar koppling till kristendomen som informanterna här förhåller sig till, 

och som dessa attityder alltså riktar sig mot, är i huvudsak: kyrkan och dess verksamhet, 

kristen tradition och kultur som en del av den finländska kulturen samt människors åsikter, 

värderingar och argument som bygger på en kristen tro. Ett viktigt attitydobjekt vid sidan av 

dessa är det mer allmänna journalistiken och dess uppgift, eftersom det ligger till grund för 

den attitydkategori som alla informanter omfattar: Balans, neutralitet och opartiskhet ska 

styra nyhetsrapporteringen oberoende av ämne. 

Även i övrigt är spridningen bland informanternas attityder relativt liten. Attityderna 

ligger i huvudsak på en skala mellan dem som anser att kristendomen har en viktig roll för 

människor i det finländska samhället och därmed bör ha en självklar plats också i nyheterna 

– och dem som i högre grad betonar att kristna samfund inte har någon särställning och 
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nyhetsprioriteringen i slutändan styr vilken uppmärksamhet och utrymme kristendomen får i 

nyheterna. Gemensamt för båda sidor är att religionens inflytande i samhället är något som 

journalistiken får och ska granska. Variationerna inom skalan består i att det finns 

informanter på båda sidor som har olika uppfattning om religionens inflytande i samhället, 

samt att attityderna till hur kristendomen i praktiken representeras i nyheterna är mindre 

positiva hos en del. 

Attityder till islams representationer  

Attityderna till islam i nyheterna berör i praktiken islam som ett fenomen i nyheterna, fakta 

om religionen islam eller om människor som är muslimer och representerar en annan kultur. 

Informanterna talar om asylsökande och invandrare, terrorism och radikalism. Den 

övergripande attityd som alla informanter omfattar är att islam har en given plats i nyheterna 

på grund av kopplingen till aktuella nyhetsämnen och världshändelser. Också i övrigt är det 

främst olika betoningar som skiljer attityderna från varandra. Steget mellan attityderna hos 

dem som betonar en konstruktiv representation och förhåller sig positivt till att islam och 

muslimer kunde få mer utrymme i nyheterna för att förklara, informera och motverka 

fördomar och dem som anser att islam redan får adekvat utrymme i nyheterna är inte långt. 

Skillnaderna beror närmast på om informanterna efterfrågar en konstruktiv representation, 

anser att en sådan redan finns eller upplever att mer utrymme för islam kunde vara 

motsatsen till konstruktivt. I båda grupper förekommer attityder som är kritiska till att 

muslimer och religionen islam kopplas samman med konflikter och terrorism, men bland 

informanterna finns också attityder där en konstruktiv representation även inkluderar 

specifikt kritisk rapportering. Den här motsättningen är också ett av tecknen på ett allmänt 

drag i attityderna till islams representationer i nyheterna: islam som nyhetsämne och 

representationer av muslimer upplevs som potentiellt problematiska. 

Skillnader mellan attityderna till kristendom och islam – samt attityder till religiös tro 

Det finns klara skillnader mellan attityderna till kristendomen och islams representationer i 

nyheterna. Få betonar lika starkt nyhetsvärderingen som ledstjärna när det gäller islam. 

Många av informanterna talar även om att informera och motverka missuppfattningar och 

fördomar – något som egentligen inte förekommer när det gäller kristendomen. Islams roll i 

nyheterna och representationer av muslimer uppfattas helt klart som mer problematiska, 

medan kristendomen för de flesta är oproblematisk. Där islam är främmande och lockar fram 

fördomar är kristendomen vardaglig och bekant. Islam hör ihop med världshändelser medan 

kristendomen hör ihop med de lokala nyheterna. Fler informanter är öppna med sig egen 

brist på kunskap om islam. Så här analyserar även en av informanterna själva läget: 
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Inte gör man samma typer av grejer om islam som om typ den evangelisk-lutherska kyrkan. Nog är det 
helt andra frågor det ofta handlar om, det ses kanske ändå inte som ett samfund som finns i allas vardag 
på samma sätt. [...] Det är ju det att många journalister, eller största delen av journalisterna, inte heller har 
någon kontakt [till islam] – och man har ändå oftast någon kontakt till, fast man inte själv är troende, så 
har man ändå på ett helt annat sätt kontakter till evangelisk-lutherska kyrkan. Så därför blir ju nog 
rapporteringen om islam på ett annat sätt, kanske lite ensidig. (H) 

Som konstaterats är kontexterna där de två religionerna förekommer i nyheterna också i 

praktiken olika varandra. Attitydobjekten ger bilden av att informanterna har en mer konkret 

uppfattning om vad "kristendomen" i nyheterna är. Det finns en bekantskap med kyrkan och 

kristna traditioner, medan islam är något som rör människor från andra kulturer. Flera 

informanter talar om "muslimer" som en grupp människor som hör till en kultur. Ingen 

nämner "kristna" på samma allmängiltiga sätt, utan det är i så fall mer specifikt människor 

som har en tro, hänvisar till kristna värderingar eller har koppling till kyrkan. 

Även när vi specifikt ser på religion i betydelsen religiös tro är attityderna delade. En grupp 

ger genomgående uttryck för att det finns sammanhang och tillfällen när religiös tro har en 

plats i nyheterna (om än en del främst åsyftar textgenrer som inte nödvändigtvis skulle 

klassas som "nyheter"). En annan grupp anser själva att religiös tro skulle ha en roll i 

nyheterna, men att nyhetsmedierna inte ger den plats. Det här är en uppfattning som faktiskt 

motsvaras av den tredje informantgruppens attityder – dessa gör skillnad på sakfrågor som 

rör religion och personlig övertygelse, av vilka den senare anses mindre relevant eller helt 

oviktig i nyheterna. 

Det är framför allt i den här inledande delen av analysen som attityderna primärt rör religion, 

kristendom och islam som fenomen och nyhetsämnen. Längre fram handlar attityderna allt 

mer om det journalistiska arbetet och de principer och värderingar som styr det. 

5.2 Journalistens ansvar för porträtteringen av religioner i 

nyheterna 
I det här avsnittet presenterar jag analysen av informanternas attityder till journalistens roll 

och ansvar när det gäller kristendom och islam som ämnen i nyheterna. 

Attityder till ansvar i porträtteringen av kristendomen i nyheterna. 

Nyheten vinner. Informanterna är positiva till att behandla kristna samfund precis som 
andra föremål för nyheterna – även om skandaler kring organisationer som sysslar 
med etik och moral kan upplevas som läckra. Den dagliga verksamheten har däremot 
sällan nyhetsvärde. (P9 och P10) 

53 



Alla informanter instämmer i att det hör till nyheterna att rapportera om kontroverser och 

skandaler som rör kristna samfund (P9). Motiveringarna för det här ställningstagandet 

handlar delvis om nyhetskriterier. Det som avviker från det normala är en nyhet och det är 

viktigt att rapportera om skandaler vilka sammanhang de än gäller. Kristna samfund (kyrkan) 

har där ingen särställning. Övriga motiveringarna förklarar det specifika nyhetsvärdet med att 

kristna samfund har en framträdande roll: De står nära finländarna, det handlar om 

människor i maktposition och eftersom kyrkan brukar skattemedel har allmänheten rätt till 

information om hur de används. 

Inga egentliga argument mot det här ställningstagandet presenteras och de 

invändningar som framställs handlar främst om att inte låta nyhetsrapporteringen svartmåla 

hela samfund eller karakterisera människor utgående från religiös tillhörighet ifall det inte är 

relevant för nyheten. 

Det är till exempel helt onödigt om den här Parisförövaren, som sköt de här poliserna i bilen på Champs 
Elyssé, är islamist eller inte, om hans motiv är det att han har varit en skurk från barnsben och hatar 
poliser för att de har tagit fast honom så många gånger. Då är det ingen skillnad om han är muslim eller 
om han är kristen eller om han är vad som helst. (G, P9) 

Några informanter bedömer att en skandal inom ett kristet samfund, som rör sig på området 

etik och moral, kan uppfattas som mer chockerande och intressant än om den skett i något 

annat sammanhang. 

Det finns en tendens hos vissa journalister att på något sätt se det läckra i att moralens väktare, om man 
nu får säga så, blir offer för eller hamnar i blåsväder för sånt här. Men jag har alltid tyckt att det är ganska 
smaklöst att försöka rida på den lilla grejen. (B, P9) 

Inte förnekar jag det också som journalist själv [...] nog finns här ju en smaskighet, om man nu 
kan kalla det så, med det att det är ett kristet samfund där det sker oegentligheter. (H, P9) 

En del informanter tror även att mindre samfund kan behandlas annorlunda av medier eller 

publik eftersom de är mer främmande eller slutna, alternativt upplevs som mindre relevanta. 

... eller om du tänker att det skulle vara en muslimsk församling – så misstänker jag att det får igång 
trollen mycket mer än om det är någonting som ses mera normalt, mera utslätat, inte så väldigt speciellt 
och främmande. Det är ju så att det som är främmande verkar tendera att göra oss lite rädda. (D, P9) 

Som grupp är informanterna ändå positiva till att nyheterna ska behandla kristna (och andra 

religiösa) samfund precis som alla andra nyhetsämnen.  

Liknande ståndpunkter framträder när det gäller påståendet om kristna samfunds dagliga 

verksamhet (P10). Över hälften av informanterna anser att den inte intresserar publiken och 

därmed inte kräver mer utrymme i nyheterna. Argumenteringen jämför samfundens 

verksamhet med andra institutioner i samhället och med kriterierna för en nyhet. 
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Om det är nånting extra så får det ju uppmärksamhet, det är ju det som är nyhetskriteriet också. Inte vet 
jag, inte intresserar den – inte är jag heller intresserad av vardagen på stadshuset (H, P10) 

Några informanter argumenterar däremot för att kristna samfunds verksamhet kunde få mer 

utrymme i nyheterna eftersom det finns intresse bland nyhetspubliken och det snarare är 

journalisterna och nyhetsmedierna som utgår från att de här ämnena inte intresserar eller 

som inte själva har den insyn som krävs. 

Det kan hända att intresset för den här vardagliga verksamheten i själva verket är mindre bland 
journalisterna än vad det är hos läsarna och hos allmänheten generellt. [...] Men jag vet inte om vi har den 
kompetensen och förmågan att, eller den blicken överhuvudtaget och insynen så att vi skulle hitta de här 
grejerna i den vardagliga verksamheten och sen kunna lyfta dem på ett sånt sätt att det skulle engagera 
våra läsare. (B, P10) 

Attitydobjekt. Ett attitydobjekt är "nyhet", det vill säga hurdana kriterierna för en nyhet är 

och hur nyheter värderas och prioriteras. Samtidigt förhåller sig informanterna även till 

journalistikens eller nyheternas uppgift i betydelsen "vad ska nyheterna rapportera". 

Attitydkategorier. Det gemensamma för informanternas attityder till journalistens ansvar när 

det gäller porträtteringen av kristna samfund i nyheterna kan sammanfattas så här: 

1) Nyhetskriterier och -prioritering styr journalistens arbete oberoende ämne, vilket 

betyder att religiösa samfund inte kräver eller förtjänar någon särbehandling i nyheterna. 

Utöver det här kan attityderna delas in i två separata kategorier: 2) Kristna samfunds 

dagliga verksamhet uppfyller sällan nyhetskriterierna (A, E, F, G, H) 

3) Journalister förstår inte eller underskattar allmänhetens intresse för kristna 

samfund. (B, C, D) 

Attityder till ansvar i porträtteringen av islam i nyheterna. 

Att allmänbilda nyhetspubliken om aktuella ämnen hör till journalistens uppdrag. När 
det gäller islam är detta viktigt för att motverka fördomar, eftersom allmänhetens 
kunskap är bristfällig och förvrängd av sociala medier. Nyheterna är ändå inte det 
bästa forumet, på grund av brist på tid och resurser. (P7) 
Alla informanter instämmer helt eller delvis i påståendet att en journalist ska bidra till 

allmänbildningen om islam (eller religion i allmänhet). Positiva ställningstaganden motiveras 

med att det hör till journalistens uppdrag att bidra till allmänbildningen om nyhetsämnen och 

aktuella ämnen när det är relevant. Skillnader i attityderna framkommer i den övriga 

argumenteringen: En del informanter framhåller specifikt att allmänbildning motverkar 

fördomar och missuppfattningar om islam och att finländare inte vet speciellt mycket om 
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islam. Andra betonar däremot att journalistens uppgift att bidra till allmänbildningen gäller 

vilka aktuella ämnen som helst och att religion inte är något specialfall. 

Det är få som är insatta i islam, verkligt få, och jag tror att den stora majoriteten inte vet speciellt mycket 
om nånting. Och så har man sina förutfattade meningar som förstärks av det som man ser i medier. Och 
när sociala medier fungerar som de gör att alla lever i sin lilla bubbla så stärks lätt ens eget intryck och en 
massa missuppfattningar frodas där. (B, P7)  

Man kan ju också säga att det till vårt uppdrag hör att bidra till allmänbildningen om miljöfrågor 
eller om kommunalpolitik eller om byggregler (A, P7) 

En viss kritik mot tanken om journalistens uppgift att bidra till allmänbildningen framförs 

också. Motiveringarna lyder att nyheterna inte är den form av journalistik som lämpar sig för 

detta, att nyhetsrapporteringen till sin natur är sådan att man inte alltid kan ge bakgrund eller 

att nyhetsmedier inte har ekonomiska möjligheter att producera sådan journalistik. Här ser vi 

igen exempel på att förklaringar och ansvar attribueras till yttre faktorer. 

Inte har vi varje gång vi har skrivit om skarvproblemen en miljövårdare eller en fiskeribiolog eller någon 
annan som ger en förklarande bakgrundsartikel och ger ett perspektiv på de senaste tjugo åren eller så. 
Det är nyhetsrapportering och det blir tyvärr ibland ihåligt och det blir snabbt och ytligt. Samma sak gäller 
religioner, eller islam, det är ju egentligen inte ett konstigare ämne än nånting annat. (A, P7) 

Attitydobjekt. Journalistikens uppdrag är det primära objektet för attityderna i den här 

frågan. Informanterna förhåller sig också till islam som nyhetsämne och religion, samt till 

finländarnas kunskap om islam. 

Attitydkategorier. Eftersom attityderna är överlappande betecknar indelningen i kategorier 

här vilken av två aspekter informanterna starkast betonar: behovet av allmänbildning om 

islam, eller hur allmänbildning i praktiken kan se ut inom ramarna för nyheterna. 

1) Det hör till journalistens uppdrag att bidra till allmänbildningen om islam för att 

motverka fördomar, eftersom allmänhetens kunskap är bristfällig och bilden föråldrad 

och/eller förvrängd av (sociala) medier (B, C, E, G) 

2) Det hör till journalistens uppdrag att presentera korrekt information och bidra till 

allmänbildningen om aktuella ämnen på sätt som är rimligt inom ramarna för normalt 

nyhetsarbete. (A, D, F, H) 

Det hör till nyheternas ansvar att ge en balanserad bild av muslimer i samhället, men 

det får inte gå ut över journalistikens principer. (P13) 
Här fördelas ställningstaganden över hela skalan mellan ja och nej. Alla informanter framför 

motiveringar både för och emot påståendet att "nyhetsmedier [borde] fokusera mer på 

positiva nyheter och berättelser om vanliga muslimer". I argumenteringen från dem som är 

positiva till nyheternas ansvar att ge en nyanserad och balanserad bild av muslimer i 
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samhället ingår bland annat att det är en av journalistikens grundpelare att höra båda parter 

och detsamma gäller större samhällsfenomen. Journalistiken ska inte bortse från det 

negativa men se till att rapporteringen inte blir svartvit. En annan motivering är att det finns 

mycket missuppfattningar om islam och att nyhetsrapporteringen spär på fördomarna. Därför 

skulle det vara viktigt att tala med muslimer när man skriver om islam och att muslimer skulle 

synas i medierna som delar av samhället. 

Det är tyvärr ofta så att de här kontroversiella stora sakerna får mycket [uppmärksamhet] [...] det är ofta 
det som folk klickar och det som blir mycket läst. Jag tycker att det absolut finns plats för mera positiva 
nyheter och att vi skulle lära känna de här människorna som har flyttat hit. (D, P13) 

Nyhetsmedier har ju kanske också ett ansvar, att om man tio veckor i rad varje vecka publicerar 
att det har varit något islamiskt motiverat terroristdåd eller någon person som har sagt att den hör till 
någon terroristgrupp – så kan det ju faktiskt hända att det kan vara intressant för läsare och för allmänhet 
att det kommer någon annan berättelse också. (F, P13) 

Parallellt till det här finns ändå ståndpunkterna att majoriteten av nyheterna är och kommer 

att vara negativa på grund av nyheternas och journalistikens natur. 

Positiva nyheter gör vi alltid emellanåt, men man kan inte – eller "man kan inte" säger jag *skrattar* – en 
nyhet per definition är ju nånting som avviker från det normala. Så det är klart att 70 procent av det som 
står på en webbsida handlar ju om nånting som kanske inte kan klassas som en positiv nyhet. (A, P13) 

Negativa och ambivalenta ställningstaganden motiveras i sin tur med att principerna för 

journalistiken inte är förenliga med en strävan efter mer positiva nyheter. Argumenteringen 

går ut på att journalisten ska rapportera om det som händer och lämna värderingar utanför. 

Men inte bara för att sakens skull: "oj, nej, nu är det så mycket negativt om islam, nu måste vi nog hitta 
på nånting som är bra också".// Journalisten ska ju rapportera om det som händer och liksom lämna allt 
tyckande och värderingar på så sätt utanför (E, P13) 

Det får ju inte heller bli så där att nu ska vi göra positiva nyheter med muslimer bara för att de är 
muslimer liksom. (H, P13) 

Attitydobjekt. Föremål för attityderna är i första hand nyhetsvärderingen och journalistikens 

uppdrag och ansvar. Parallellt med detta förhåller sig informanterna också till bilden av 

muslimer i medierna. 

Attitydkategorier. Attitydkategorierna åskådliggör här spridningen mellan positiva och 

negativa ställningstaganden och illustrerar vilka skillnaderna blir beroende på om det 

attitydobjekt som betonas är journalistiken eller bilden av islam och muslimer: 

1) Bredare och mer nyanserad nyhetsrapportering om islam och muslimer kunde 

vara positivt (B, C, D, (E, H)) 
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2) Även om definitionen av nyheter är sådan att största delen kommer vara 

"negativa" har nyhetsmedierna ett ansvar att ge en balanserad bild av olika 

samhällsfenomen (A, F) 

3) Journalister ska rapportera sakligt om det som är aktuellt och lämna sina 

värderingar utanför. (E, G, H) 

De ambivalenta attityder som ett par av informanterna ger uttryck för placerar dem 

både i kategori ett och tre. Att kategori ett överlappar med kategorin "konstruktiv 

representation" i det tidigare temat representationer av islam i nyheterna visar på en 

konsekventhet i attityderna. 

Journalistikens grundprinciper och journalistens ansvar i förhållande till 

religionerna i nyheterna. 

Även om en nyhet per definition är ett aktuellt ämne behövs också bakgrund och 
fördjupning – men informanterna är av olika åsikt om det är en primär eller sekundär 
uppgift. När det gäller att hitta information om religion är de beredda att tilldela 
nyhetspubliken olika mycket ansvar. (P8) 
De flesta informanter håller på något plan med det formulerade påståendet, "nyheterna ska 

främst uppdatera människor om aktuella händelser". Motiveringarna lyder att nyheter per 

definition är aktuella ämnen, att det är svårt att gå in på djupet på religion i en nyhetstext 

samt att det inte är nyhetsjournalistens primära uppgift att bilda publiken. Samtidigt 

argumenterar informanterna för att fördjupning och balanserad information behövs och det 

är en del av nyhetsmediernas roll att erbjuda den: 

De som vill ha mera bakgrund och fördjupning ska absolut kunna förlita sig på [mediet] om det sen gäller 
religion eller något annat som råkar vara aktuellt. [...] Om medierna skulle reducera sin uppgift till att bara 
tuta ut senaste nytt om allting så skulle vi ganska snabbt förlora en viktigt funktion. (B, P8) 

Visserligen hittar alla lätt information i dag, men vi uppfattar ju själva [...] alla journalister tänker ju 
sig att det just är vår roll i dag när det finns så mycket information att försöka samla lättfattlig och vad vi 
hoppas är korrekt och balanserad information. (A, P8) 

En del uttrycker även åsikter om människors möjlighet och förmåga att hitta information på 

egen hand, som tyder på både positiva och klart negativa attityder. 

Men vill läsaren eller lyssnaren sen ha ytterligare information så, speciellt i dag, är det inte svårt, det är en 
googling så har du mera information. (E, P8) 

Samtidigt, som man nu vet med källkritik och så, [genom] att bara sitta och googla islam så hittar 
du säkert stöd för vad som helst. Nog är det ju viktigt att någon liksom silar den informationen och 
skapar ett balanserat paket. (H, P8) 
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Attityderna till att ge bakgrund och erbjuda fördjupning i nyheterna är för det mesta inte 

riktade mot något specifikt ämne, eller uttryckligen giltiga för alla nyhetsämnen. Få 

informanter talar specifikt om religion och de som gör det uttrycker viss osäkerhet kring hur 

mycket fördjupning nyheterna ska ge om sådana ämnen. 

Kanske det inte är nyhetsjournalisters primära uppgift att bilda publiken om islam – om det inte sätts i en 
kontext. Om det skulle gå så illa att det skulle ske en terrorattack, till exempel, och det skulle vara en 
muslim som sa att "jag har gjort det här i islams namn", då tycker jag att man ska [förklara] hur det här 
dådet hänger samman med islam (H, P8) 

Attitydobjekt: Det primära attitydobjekt är nyheternas, journalistens och nyhetsmediets 

uppgifter. Ett sekundärt attitydobjekt är människors förmåga att hitta och tolka information. 

Alla informanter uttrycker sig inte om religion som ämne trots att det nämns i påståendet. 

Attitydkategorier. De huvudsakliga attitydkategorierna handlar om olika attityder till 

nyheternas uppgift. Skillnaderna ligger främst i betoningar och nyanser: 

1) Fördjupning, bakgrund och analyser är en viktig men sekundär uppgift för 

nyheterna, grunduppgiften är att förmedla aktuella händelser (A, C, D, E, H) 

2) En av nyhetsmediernas viktigaste uppgifter är att sätta in händelser i ett 

sammanhang, förklara och analysera. (B, F, G) 

En del informanter uttrycker även sekundära attityder om människors förutsättningar 

att hitta och bedöma information, vilka ändå inte korrelerar direkt med huvudkategorierna: 

a) Journalister har bättre förutsättningar än människor i allmänhet att samla och 

bedöma information (A, C, H) 

b) I dag kan alla människor lätt hitta information på internet. (E, F) 

För en del journalister är konsekvensneutralitet och yttrandefrihet starka vägledande 

principer. Andra förhåller sig mer avvägande och pragmatiskt till att publicera material 
som kan uppfattas som kontroversiellt. (P11) 
En del informanter är positiva till att i vissa publiceringssituationer ta hänsyn till människors 

religiösa övertygelser medan några är neutrala eller ambivalenta. Övriga förhåller sig till 

största delen negativt till att religiösa övertygelser får särskild behandling. Argumenten för 

lyder till exempel att det är onödigt att hävda yttrandefriheten in absurdum samt att medier 

inte ska skapa motsättningar. Någon anser även att följderna för mediets trovärdighet och 

läsarnas uppfattning måste vägas in i ett publiceringsbeslut. 

Man kan polemisera i all evighet om vad som är viktigare och vilket går före, men man kan också som 
journalist visa hänsyn och låta bli att avsiktligt irritera bara för att man på något sätt har rätt till det i 
yttrandefrihetens namn. (B, P11) 
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Vi ska naturligtvis kunna skämta om Muhammed just som vi skämtar om Gud – men det ska nog 
vara en viss respekt och speciellt om det väcker så ont blod att det skapar stora motsättningar mellan 
folkgrupper. [...] Jag ser inte att [...] tidningen skulle ha någon sån roll att skapa motsättning, utan 
tvärtom så borde det ju minska motsättning. (G, P11) 

Argumenten emot betonar en av två punkter: Att en religiös övertygelse inte står ovanför 

något annat, eller att yttrandefriheten alltid går först. 

I grund och botten så går yttrandefriheten först. Även om det kan kännas onödigt, att man inte ska stöta 
sig med … Men det är nog en sån här grundbult helt enkelt, som bara måste [finnas]. Det kan ju inte 
[ske] våldsbrott på grund av att man säger det ena eller det andra eller visar vissa bilder, det är nog "big 
no no". (D, P11) 

I det senare sammanhanget är konsekvensneutralitet ett begrepp som nämns och en princip 

som syns i fleras argumentering – både som en stark princip och som något mer 

kompromissbart. 

En viktigt vägledning i mitt arbete som journalist är ju nog konsekvensneutralitet: [...] du ska publicera om 
det är relevant och sant och en nyhet, fast det väcker, fast alla inte skulle tycka om det. (H, P11) 

Jag vet ju att det är allt som oftast som man sitter och tänker "ska jag kunna skriva det här eller 
inte?" Man går till nyhetschefen och frågar "hur gör vi med det här, skriver vi eller skriver vi inte?" Och 
ofta är det faktiskt, eller ibland så får man ju svaret "det måste ju han eller hon få tycka". Men ibland får 
man svaret "nämen att det här ska inte stå i vår tidning". (E, P11) 

Vissa informanter tar framför allt ställning till fallet med Muhammedkarikatyrerna, som är 

exemplet i påståendet. Dessa är mer benägna att vara positivt inställda till att ta hänsyn till 

religiös övertygelse än de som svarar mer allmänt. Det här kan bero på att exemplet ses 

som ett extremfall, där syftet inte var att publicera fakta utan att väcka uppmärksamhet 

genom att provocera och utmana. En informant ifrågasätter hela premissen, med 

motiveringen att fallet inte handlar om yttrandefrihet utan ett publicistiskt beslut som mediet 

får stå till svars för.  4

Attitydobjekt: Attitydobjekt här är yttrande- och pressfrihet och konsekvensneutralitet samt 

hänsyn och kompromisser i publiceringen av nyheter. En del informanter förhåller sig framför 

allt till fallet med Muhammedkarikatyrerna. 

Attitydkategorier. Även om ställningstagandena ligger på en skala lutar informanternas 

argumentering mer mot någon av dessa två attitydkategorier: 

1) Konsekvensneutralitet, press- och yttrandefrihet är principer som journalistiken inte 

ska ge avkall på (för att beakta någons religiösa övertygelse) (A, D, H) 

4 Yttrandefriheten så som den är definierad i till exempel Finlands lag går ut på att en statlig myndighet i förväg 
stoppar ett publiceringsbeslut. Och många människor upplever sen att [hinder mot] yttrandefrihet är det att om 
någon blir arg så får man inte säga nånting. Och det är inte riktigt yttrandefrihet, jag är ganska strikt med 
yttrandefrihetens definition. Och därför tycker jag att det inte nödvändigtvis handlade om det och jag tycker att 
snarast, om man börjar leta efter någon juridisk grund, så kan man tänka hets mot folkgrupp. (F, P11) 
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2) En journalist kan visa hänsyn (mot andras övertygelse) och avväga publicering 

även om hen har rätt att publicera. (B, (C), E, F, G) 

En del av journalisterna ser sig ha ansvar för vem som talar för ett samfund i 

nyheterna. Andra lägger ansvaret på nyhetspubliken. (P12) 
Påståendet "om offentlig person som har en uttalad kristen tro figurerar i nyheterna kan han 

eller hon anses vara en representant för religionen" delar informanterna i tre grupper. En del 

håller med påståendet i sak men värderar det negativt, medan en del inte instämmer. Dessa 

informanter är kritiska till fenomenet att människor får representera alla inom de grupper de 

uttalat sig för. De framför som motiveringar att religiösa samfund själva väljer sina 

representanter och en politiker inte i första hand är kristen eller representant för kyrkans 

åsikt. En sådan tolkning blir missvisande och personens uttalanden kan påverka folks 

uppfattning om samfundet. 

Den tredje gruppen instämmer relativt okritiskt i påståendet. De motiverar det med att 

en offentlig person är representant för de organisationer hen är engagerad i. En informant 

tillägger ändå att läsaren från texten måste kunna avgöra hur seriös personen är. 

Som en offentlig person är man väl representant för alla organisationer som man är engagerade i – 
oberoende om du är buddhist eller medlem i Marthaförbundet så är du väl en representant för dem båda 
om du är en offentlig person.// Var och en är ju berättigad till sin egen övertygelse [...] inte skulle jag säga 
att det är någon nackdel att man vet vad personens övertygelse är. (E, P12) 

Den mest relevanta distinktionen mellan informanternas attityder är ändå att drygt hälften på 

något sätt närmar sig frågan i termer av journalistens ansvar. Av dessa är alla i någon grad 

positiva till att det finns ett sådant ansvar – antingen för hur människor porträtteras i 

egenskap av medlemmar i en grupp eller för vem som tillåts representera en religiös grupp. 

När det är möjligt låter man båda sidor komma till tals, som jag pratade om här tidigare. Att kanske då 
prata med en med kristen övertygelse som inte tycker lika, att försöka balansera upp det. Att ge en mera 
nyanserad bild … Men det finns ju också folk som jättegärna gör sig till talespersoner och står med 
Bibeln i riksdagen och … så inte är det lätt. (D, P12) 

Det här att de här skrikhalsarna, jihadisterna, liksom ska anses representera islam, det är ju inte 
sant. Och det ska också framgå klart att de bara representerar en liten bråkdel av det här. (G, P12) 

De övriga informanter som är kritiska till att en individ uppfattas representera en religiös 

grupp talar inte om det som journalistens ansvar. 

Att människor sen vill se Päivi Räsänen – hon säger nånting och så på nåt sätt överför man det på hela 
kyrkan – det känns som att nu har ni inte tänkt efter, nu är ni liksom bara idioter. (F, P12) 
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Attitydobjekt. Ett attitydobjekt kan formuleras som "att representera en (religiös) grupp 

(eller åsikt)". En del attityder närmar sig även frågan om journalistens ansvar i förhållande till 

publikens tolkningar av representationer. 

Attitydkategorier. De primära attitydkategorierna illustrerar informanternas attityder till 

journalistens ansvar för representationen av en människa som tillhör en religiös grupp: 

1) Journalisten har ansvar för vem som tillåts representera ett religiöst samfund i 

nyheterna eller för hur människor som tillhör en religiös grupp porträtteras. (A, B, D, G, H) 

2) Hur en person som har en religiös identitet uppfattas är publikens (eller personens 

eget) ansvar snarare än journalistens. (C, F, E) 

Slutsatser, del 2 

Den temafråga som korresponderar med den andra delen av analysen lyder: Vilket ansvar 

anser journalisterna att de har gällande porträttering av de här religiösa traditionerna 
och fenomen och personer anknutna till dem? 

Frågan om ansvar är sammanbunden med journalisternas syn på sin yrkesroll, på 

nyheternas eller journalistikens uppgift och principer som styr arbetet. En positiv attityd till 

religionerna och deras roll i nyheterna (se avsnitt 5.1) korrelerar inte nödvändigtvis med 

attityderna till journalistrollen eller nyheternas uppgift. Det är till exempel möjligt för någon 

som ger uttryck för en positiv attityd till religionens plats i nyheterna att ha en mer strik syn 

på principer som yttrandefrihet och konsekvensneutralitet än någon som inte bedömer 

religionerna eller religiös övertygelse som speciellt viktiga i nyheterna.  5

Attityder till journalistens ansvar gällande porträttering av kristendom respektive islam 

Informanterna närmar sig kristendomen respektive islam som ämnen i nyheterna från olika 

utgångspunkter (även om det inte går att bortse från att det här också påverkas av hur 

påståendena är formulerade). Skillnaderna kan också här attribueras till att islam som 

fenomen och beteckning för grupper av människor ses som mer problematiskt och 

5 Fast jag tycker religion är viktigt, det får ta plats, kanske mera plats. Vi behöver inte vara så rädda för religionen 
som vi är i dag. (D, P4); I grund och botten så går yttrandefriheten först. Även om det kan kännas onödigt, att man 
inte ska stöta sig med … Men det är nog en sån här grundbult helt enkelt, som bara måste [finnas]. Det kan ju inte 
[ske] våldsbrott på grund av att man säger det ena eller det andra eller visar vissa bilder, det är nog "big no no". (D, 
P11) 

Jag tycker inte att vår topp-politik ändå ska präglas av det här att man hänvisar till bibelord eller så. // då det är fråga 
om sakfrågor som kanske hänför sig till kyrkan eller trossamfund eller det är en person som på så sätt är kopplad till 
religionen, annars tycker jag kanske att man kan hålla stat och religion ganska skilda. (E, P3); Ja för press- och 
yttrandefrihet absolut, men eftersom att det här är jättekränkande för en grupp människor tycker jag kanske att det 
inte är nödvändigt att man publicerar det eftersom att man ändå medvetet trampar någon på tårna. (E, P11)  
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känsligare, vilket medför att större ansvar. För kristendomens del betonar informanterna 

däremot likheterna med andra nyhetsämnen. 

När frågan om ansvar gäller porträtteringen av kristendomen i nyheterna ligger 

informanternas fokus på vad som är en nyhet och vad nyheterna ska rapportera. Den 

primära attityden är att kristna samfund inte ska särbehandlas, varken positivt eller negativt. 

Nyhetsmedier ska varken undvika att rapportera något som är en nyhet eller överdriva det 

skandalösa bara för att det handlar om ett religiöst samfund. De främsta attitydskillnaderna 

rör inte ansvarsfrågor, utan ligger i uppfattningar om hur nyhetsmässigt intressanta och 

kristna samfund och deras verksamhet är och hur mycket de engagerar publiken. Här är 

attityderna till journalistens ansvar alltså till stora delar generella och kunde appliceras på 

andra, sekulära, organisationer eller grupper. 

När det kommer till islam är ansvarsfrågan däremot mer central och specifik och 

delar även attityderna mer. Eftersom porträtteringen av islam i nyheterna upplevs som mer 

problematisk är en del mer benägna att betona journalistikens ansvar för allmänbildning, 

nyanserad rapportering och bredare representationer. Det här blir en fråga där attityderna till 

allmänhetens kunskap och missuppfattningar om islam och hur dessa kunde åtgärdas i viss 

mån kolliderar med attityderna till journalistens uppgift och dess gränser. 

Sammanfattningsvis lutar attityderna mot att det finns ett specifikt ansvar att inte bidra till 

mer missuppfattningar om islam och muslimer – samtidigt som det finns ett allmänt ansvar 

att följa principer som styr journalistens arbete, till vilka hör bland annat opartiskhet. 

Attityderna är inte entydiga utan dessa sidor betonas i olika grad. 

Attityder till journalistens yrkesroll och principer som styr arbetet 

I ett bredare perspektiv ser vi att informanterna ger uttryck för varierande attityder till 

nyheternas och journalistens uppgift. Scenariot "en person som tillhör ett religiöst samfund 

figurerar i nyheterna" belyser varierande attityder till journalistens ansvar för hur människor 

representeras i nyheterna och till journalistens förmåga att påverka hur de uppfattas av 

nyhetspubliken. En del informanter uttrycker attityder i linje med en strikt tolkning av 

principer för hur journalistiken ska förhålla sig till konsekvenser av nyheter som publiceras 

(konsekvensneutralitet), medan andra i högre grad betonar avvägning, kompromisser och 

hänsyn till reaktionerna.  

Attityderna till nyhetsmedierna som källa till information lutar för en del åt att 

sammanhang, förklaring och analyser är det viktigaste nyheterna kan erbjuda. Andra anser 

att fördjupning och analyser är viktiga, men att grunduppgiften är att förmedla nyheter i en 

strikt betydelse. En del av den senare gruppen är samtidigt kritiska till människors förmåga 

att hitta och bedöma information, eller tror åtminstone att journalister gör det bättre. Vi såg 
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redan att informanterna upplever det höra till nyheternas uppgift att bidra till allmänbildning. 

Helhetsbilden blir alltså att informanterna som grupp ser nyheterna som en viktig källa till 

information och kunskap. 

5.3 Journalistens behov av kunskap 

Journalistens behov av kunskap om kristendom respektive islam. 

Journalistens förkunskaper gör slutprodukten bättre, kunskap om kristna samfund är 
nyttig och bristande kunskap kan vara problematiskt. I praktiken fungerar det inte 
alltid så; allmänbildning och normal research räcker långt. Överlag anser 
informanterna inte att journalister behöver fördjupad kunskap om kristendom eller 
islam för att göra sitt arbete. (P15, P16 och P18) 

Attitydobjekt. I relation till alla tre påståenden uttrycker informanterna huvudsakligen 

attityder till journalisters kunskapsbehov och kunskapsnivå samt till nyhetsarbetet. 

Attityderna påverkas även av om det sekundära attitydobjektet är kristna samfund och deras 

betydelse i samhället, islam som nyhetsämne, eller religion och människors handlingar. 

När påståendet handlar om kristna samfund är informanterna genomgående positiva till 

journalisters behov av kunskap. Argumenten lyder till exempel att kristna samfund är stora 

aktörer med mycket pengar och verksamhet, att det hör till allmänbildningen, och att 

kunskap ger mer förståelse för ens omvärld. Hälften av informanterna jämför kristna 

samfund med andra institutioner – och motiverar på så sätt deras betydelse men inte 

särställning. Också informanter som är tveksamma till samfundens betydelse förhåller sig 

positivt till behovet av kunskap. 

Jag tycker att på samma sätt som man ska känna till hur en kommun, till exempel, hur beslutsgången 
går, så borde man känna till hur beslutsgången går i kyrkan. Men jag tror att det är ganska mycket färre 
människor som gör det. (H, P15) 

Jag tror att journalisterna så där i snitt borde ha lite mer kunskap om just de här frågorna än vad 
vi har. [...] Men det är också en så fundamental sak det här med tro att alla borde ha vissa baskunskaper 
(B, P15) 

Hälften av informanterna är tveksamma till journalisters kunskapsnivå eller anser den rentav 

dålig. Någon argumenterar ändå för att detta problem inte är specifikt för kristna samfund. 

Vi har ganska många journalister i dag som är ganska dåligt insatta i hur riksdag och regering fungerar, 
hur lagar kommer till, vilken myndighet som beslutar om parkeringsavgifterna i stan, hur upphandlingen 
vad gäller åldringsvården fungerar. Så det gäller precis alla sakfrågor om hur samhället sköts, jag tycker 
inte att specifikt är ett problem att journalister har dålig kunskap om de största kristna samfunden (A, 
P15) 
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Argument mot behovet av kunskap bygger på motsatta premisser: Grundläggande kunskap 

finns samt att det hör till normalt bakgrundsarbete att ta reda på information. 

Det borde ju finnas grundläggande kunskap, för vi har ju allihopa som sagt gått i grundskolan och borde 
kunna det här. Så jag tror nog att de flesta har det någonstans liggande i bakhuvudet. Sen får man då 
friska upp och kolla upp hur det ligger till före man går ut och gör sin grej. (E, P15) 

När frågan i stället gäller islam står det klart att majoriteten av informanterna har en 

pragmatisk inställning till hur nyhetsarbetet fungerar i praktiken. Å ena sidan anser nästan 

alla att förkunskaper journalisten har gör slutprodukten bättre. Å andra sidan accepterar de 

flesta att det inte alltid fungerar så i praktiken, vilket är det främsta argumentet för att 

förkunskaper om islam inte är nödvändiga för en nyhetsjournalist. I de här argumenten har 

islam som attitydobjekt inte så framträdande roll, flertalet upplever inte kunskapsfrågan som 

unik för islam som nyhetsämne. 

Inte börjar man ju bevaka riksdagen utan att gå på de där samhällskunskapstimmarna – eller inte blir man 
konstkritiker utan att ha några förkunskaper om konst. (F, P16) 

Så där fungerar det på nyhetsredaktioner. [...] Vi skriver om skarvar utan att ha insikt om 
miljöbiologi. Så ja, så där funkar det. Och så där måste det funka, för annars skulle vi aldrig få nånting 
färdigt. (A, P16) 

Behovet av kunskap om islam är ändå något som tydligt delar attityderna: En informant 

framför argument för fördelarna med att inte ha förkunskaper om islam – medan en annan 

anser det vara farligt med bristfällig kunskap. Gemensamt för dessa är att de talar specifikt 

om islam – vilket kan tolkas som att de uppfattar just islam som svårt eller känsligt jämfört 

med andra nyhetsämnen, men har två olika förhållningssätt till detta. 

Ibland lönar det ju sig att gå in där och fråga de här "basic" frågorna […] Det är kanske bättre att ha 
mindre kunskap än att ha en massa fördomar. [...] Vi researchar ju också, men det är nästan helt omöjligt 
att börja googla islam för att du tänker att du ska gå [...] och träffa någon i en moské. (D, P16) 

Islam är nog inte någon marginell företeelse i västvärlden numera åtminstone. Och det är 
jättefarligt att tänka så där "nä, det räcker att ta reda på lite fakta" och så behövs det inte mer kunskaper 
än så. Det slår jättelätt fel. (B, P16) 

När kunskap om religionernas läror och skrifter diskuteras är de flesta informanter i olika 

grad negativa till att en journalist skulle behöva fördjupad kunskap. Argumenten lyder att det 

inte är nödvändigt och inte kan krävas mer av journalister än av någon annan. Den 

pragmatiska inställningen till nyhetsarbetets natur tar sig uttryck igen. Dessutom är 

skepticism till att religionen förklarar människors handlingar vanligt. 

Nå, det skulle ju vara jättebra om man bara skulle kunna skriva artiklar om sånt som man är bekant med, 
men tyvärr så fungerar det ju inte så. [...] det är nog som med de flesta andra nyhetsämnen så att man 
som journalist måste lita på sin allmänbildning och sin förmåga att förstå när man inte förstår och ta reda 
på när det behöver tas reda på. (A, P18) 
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Inte vet jag om en journalist måste vara mera insatt än någon annan för att kunna förklara en 
persons handlingar. En person kan ju handla också utgående från andra grunder än religionens lära. (E, 
P18) 

Även om flera informanter är mer positiva till att journalister kan behöva kunskap om 

religionerna kristendom och islam, eller åtminstone framför argument för att fördjupad 

kunskap kan ge mervärde, sällar de sig ändå till samma motargument. 

Attitydkategorier. Det framträder en del klara skillnader i hurdana attityder som uttrycks, 

beroende om påståendet som formulerats gäller behov av kunskap om religioner för att 

förstå enskilda människor eller behov av kunskap om institutioner eller grupper i samhället. 

Attitydkategorierna illustrerar här de mest allmänna eller tydligt urskiljbara attityderna som 

informanterna ger uttryck för. 

1) En allmän positiv men pragmatisk attityd till journalistens behov av kunskap: Den 

mest allmängiltiga attitydkategorin är att förkunskaper om nyhetsämnet är önskvärda och 

kan göra den journalistiska slutprodukten bättre, men att de inte alltid är möjliga eller absolut 

nödvändiga. (C, D, E, F, H, (A, G)) 

Här går det att göra några distinktioner. Några anser specifikt att kunskap om 

religionerna kristendom och islam kan ge mervärde i rapporteringen (B, C, (H)). Gällande 

kristna samfund är det möjligt att skilja på dem som anser att journalisten behöver kunskap 

om samfunden på samma sätt som om andra institutioner och organisationer i samhället (A, 

F, H) och dem som anser att kunskapen är nyttig för att förstå hur saker hänger ihop även 

om de kristna samfunden inte har så stort inflytande i samhället (C, D). 

2) Pragmatisk attityd till journalistens arbete och generella kunskapsbehov: Den här 

attitydkategorin liknar den första och är till viss del överlappande. Här förhåller sig 

informanterna ändå framför allt till de praktiska kraven och omständigheterna i 

nyhetsarbetet: Det fungerar så att journalister skriver om ämnen de inte har insikter i och det 

hör till normalt bakgrundsarbete att ta reda på fakta. I den här kategorin finns även de som 

anser att journalister redan har grundläggande kunskap om kristna samfund och de som 

anser att islam är inte speciellt som nyhetsämne när det gäller behov av kunskap. (Primär 

kategori för A och G; till vissa delar D, E och H) 

3) En negativ attityd till behovet av kunskap om religionerna och deras läror: Kunskap 

om religionerna kristendom och islam och deras läror inte nödvändiga för en journalist och 

religiös övertygelse är en sekundär faktor när det gäller att förklara människors handlingar 

och val. (E, F, H) 
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4) Problematiserande attityd: Otillräckliga förkunskaper kan vara problematiskt, 

journalister borde ha mer kunskap om frågor som rör religiösa samfund eftersom tro är en 

fundamental sak. (B) 

5) Kritiska till journalisters kunskapsnivå. (A, B, F, H) 

I teorin vore det bra om nyhetsredaktionen hade en journalist specialiserad på 

religion. I praktiken ses det varken som ett stort behov eller realistisk möjlighet. (P19) 
Formellt är alla informanter i positiva till att en nyhetsredaktion skulle ha en journalist som är 

specialist på religion. Alla tillägger ändå i någon form "om det finns resurser", vilket klargör 

att de behandlar det som ett teoretiskt scenario snarare än en realistiskt möjlighet. Argument 

som motsäger själva ställningstagandet är att journalister i dag har goda möjligheter att söka 

information, samt att en specialist på religion knappast skulle behövas så ofta att det skulle 

vara befogat. 

Jag tror att journalister i dag har lärt sig så mycket om att söka reda på information, att de flesta när de 
vet att det får ett uppdrag sätter igång och checkar upp bakgrunder. Jag menar, med internet får man 
nog veta så mycket så snabbt att man ändå har ganska bra på fötterna när man går ut. (G, P19)  

Spontant tror jag inte att det händer så mycket inom det området att det skulle vara befogat på 
en nyhetsredaktion. (C, P19) 

Attitydobjekt. Attitydobjekten är behov av kunskap om religion och specialiserade 

journalister. 

Attitydkategorier. Attityderna kan delas in i två kategorier utgående från de huvudsakliga 

motiveringarna till att informanterna förhåller sig mer positivt i teorin än i praktiken till den 

tanke som presenteras i påståendet: 

1) Att en nyhetsredaktion skulle ha en journalist med religion som specialområde 

skulle vara bra, men är inte realistiskt (A, B, E, F) 

2) I dag skulle det knappast vara nödvändigt för en nyhetsredaktion att ha en 

journalist med religion som specialområde. (C, D, G) 

En attityd skiljer sig från dessa kategorier eftersom den förhåller sig positivt till 

behovet av kunskap och specialisering endast inom vissa ramar: "Trosfrågor" är inte 

relevanta i nyheterna, till skillnad från kyrkans konkreta verksamhet och organisation. (H)  6

Källor och objektivitet i nyheter som rör religion. 

Religiösa personer är inte avvikande som källor i nyhetstexter, alla typer av källor 

behöver inte vara objektiva. Frågan om en journalist som själv är engagerad i ett 

6 Ordet religion, där börjar jag direkt tänka på såna här trosfrågor i synnerhet. Kanske då i så fall, om man har 
resurser, skulle det vara mera kyrkan, kyrkans verksamhet, än religion som specialområde. (H, P19) 
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religiöst samfund har bättre förutsättningar att rapportera väl om religion delar 
däremot informanterna – här är objektiviteten en central faktor. (P17 och P20) 
Informanterna är genomgående positiva till religiösa personers (religiösa samfunds ledare 

och medlemmar) förmåga att tala för sig själva och om samfundet i nyheterna. Det primära 

argumentet är att olika typer av nyhetskällor har olika syften och roller. Flera informanter 

argumenterar även för att expertkällor inte alltid behövs och ibland är helt onödiga. Även de 

som är kritiska till samfundsmedlemmarnas förmåga att vara objektiva instämmer i det 

grundläggande argumentet. 

Ofta vill vi ju också ha känslor och åsikter med i våra texter och de får man kanske då av ett samfunds 
ledare eller medlemmar. Men sen kanske man igen, för att få en balans – om det gäller en kontroversiell 
fråga till exempel – kan man behöva en utomstående röst. (A, P17) 

För det kan man ju inte förvänta sig att de ska vara objektiva, de som själva är insyltade i 
…//Nog är samfundets ledare och medlemmar naturligtvis också källor. Jag menar inte på det sättet att 
man inte skulle höra dem alls, det skulle ju vara konstigt. (G, P17) 

När det gäller journalisterna är objektivitet däremot att klart krav. De flesta informanter är 

ambivalenta till en religiöst engagerad journalists förmåga att rapportera väl om (sin egen) 

religion. De positiva argumenten bygger på att en journalist som själv är engagerad har 

insyn, kunskap och kontakter. De som förhåller sig mest positiva har även mest tilltro till 

journalisters förmåga att hålla sig objektiva. 

Om journalisten har förmåga att distansera sig själv lite och försöka se på sitt eget samfund med en 
utomståendes ögon, och lyckas göra det, så kan det bli hur bra som helst. // jag vet att många 
journalister säkert tänker att det här skulle vara ett problem naturligtvis, att man då är stämplad. [...] Det 
beror på hur mogen och ansvarsfull den här journalisten är. (B, P20) 

I kontrast till det motiverar de som förhåller sig mest negativt sin ståndpunkt med kravet på 

objektivitet och att rapporteringen annars lätt blir vinklad och okritisk. En annan typ av 

argument är att även en religiöst icke-engagerad journalists har förmågan att rapportera väl 

om religion. 

 Nej, inte på en nyhetsredaktion. Där är det nog mera så att man måste hålla sig objektiv. [...] Allt vi 
jobbar med, sånt som kommer nära, att hålla oss objektiva [är svårt]. Inte är jag heller partipolitiskt aktiv. 
Jag får ju tycka vad jag tycker, men det får inte synas och lite likadant är det ju [med det här] … (D, P20) 

Men jag skulle kanske ändå säga att man nog inte har bättre förutsättningar, men inte har man 
heller sämre. [...]  För jag vill också tro att jag som inte är aktiv i ett religiöst samfund kan rapportera 
grundligt och nyanserat om nyheter som rör religion. (H, P20) 

Attitydobjekt. Attitydobjekten är god nyhetsrapportering och objektivitet, samt i den första 

delen även nyhetskällor och deras roller. 
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Attitydkategorier. När det gäller nyhetskällorna finns endast små nyansskillnader mellan 

attityderna och samma kategori beskriver alla: Religiösa personer kan tala för sig själva och 

om samfundet eller religionen i nyheterna. I en kontroversiell eller känslig fråga kan 

expertkällor bidra med bredare perspektiv, balans eller sammanhang. 
När det gäller journalistens roll kan attityderna bäst beskrivas i två separata 

komponenter, attityd till förutsättningar för god rapportering och attityd till objektivitet: 

A1) En journalist som är engagerad i ett religiöst samfund har kunskap, kontakter och 

förutsättningar att rapportera bättre om religion än andra journalister (A, B, C, D, E, F) 

A2) Att en journalist själv är engagerad i ett religiöst samfund betyder inte att den har 

bättre förutsättningar att rapportera om religion. (G, H) 

B1) Det finns risk att en journalist som själv är engagerad i ett religiöst samfund inte 

klarar av att vara objektiv och se kritiskt (A, C, D, E, G) 

B2) En journalist som själv är engagerad i ett religiöst samfund kan ändå klara av att 

förhålla sig objektivt. (B, F, H) 

Slutsatser, del 3 

Den temafråga som korresponderar med den tredje delen av analysen lyder: Hur bedömer 

journalisterna det egna behovet av kunskap om kristendom respektive islam i sitt 
arbete? 

Bland attityderna till de olika aspekterna av journalistens behov av kunskap om religion 

framträder flera olika kombinationer och betoningar. I en ände av skalan finns den informant 

som problematiserar bristande kunskap om religionerna och samtidigt tror på religiöst 

engagerad journalisters förutsättningar att rapportera om religion. I andra änden finns de 

som framför allt förhåller sig realistiskt till nyhetsarbetet i praktiken och därmed inte ser 

fördjupad kunskap som nödvändigt eller möjligt att kräva av nyhetsjournalister; här finns 

både sådana som samtidigt kritiserar journalisternas generella kunskapsnivå och anser att 

en religiöst engagerad journalist i princip kunde ha bättre insyn, och de som inte tror att den 

religiöst aktiva journalisten rapporterar bättre om religion. 

Inom skalan finns de journalister som tror att kunskap om religion kan vara nyttig och 

ge mervärde, men inte är nödvändigt. Dessa anser antingen att en journalist aktiv i ett 

religiöst samfund har sämre förutsättningar att vara objektiv, eller betonar den icke-religiösa 

journalistens förmåga att rapportera om religion. Flera informanter skiljer därtill mellan 

kunskap och kunskap; kunskap om kristna samfund och deras uppbyggnad uppfattas som 
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nyttig på grund av deras roll i samhället, medan kunskap som specifikt berör religionernas 

läror anses oviktigt för att förstå människors handlingar. 

Variationen i attityderna är inte så stor när det gäller att en redaktion skulle ha en 

journalist specialiserad på religion. Skiljelinjen går mellan de informanter som ifrågasätter 

om det är realistiskt, och de som dessutom ifrågasätter om det är nödvändigt. 

Det främst gemensamma draget i attityderna framträder i förhållandet till källor i 

nyheter som rör religion. Alla informanter anser att religiösa personer kan tala för sig själva 

och om religionen i nyheterna, samtidigt som utomstående (experter) kan bidra med balans i 

en kontroversiell eller känslig fråga. Det här är en attityd som inte särskiljer religion från 

andra nyhetsämnen eller religiösa personer från medlemmar i andra typer av grupper och 

organisationer. Detta bestyrker därför ytterligare de attityder som inte skiljer kristendom eller 

islam från andra nyhetsämnen när det gäller journalistens behov av kunskap. 

5.4 Särdragen i journalisternas attityder 
De tidigare analysavsnitten fokuserar på de olika kategorier av attityder som framträder hos 

informanterna som grupp. I det här avsnittet analyserar jag de mest utmärkande attityderna 

för varje enskild informant och tolkar även dessa utgående från bakgrundsfaktorer hos 

informanten. Ytterligare citat ur intervjuerna hittas i Appendix 2 (till citaten hänvisas nedan 

med en notering inom parentes, A1, A2 etc.). 

A: Utgår från redaktionens arbete 

A:s primära attityd är en pragmatisk inställning till de principer, rutiner och krav som styr en 

nyhetsredaktions arbete. Det primära attitydobjektet är nyheterna och redaktionens arbete, 

vilket betyder att religionerna som nyhetsämnen betraktas som en sekundär faktor.  

Inte har vi varje gång vi har skrivit om skarvproblemen en miljövårdare eller en fiskeribiolog eller någon 
annan som ger en förklarande bakgrundsartikel och ger ett perspektiv på de senaste tjugo åren eller så. 
Det är nyhetsrapportering och det blir tyvärr ibland ihåligt och det blir snabbt och ytligt. Samma sak gäller 
religioner, eller islam, det är ju egentligen inte ett konstigare ämne än nånting annat. (A, P7) 

Attityden exemplifieras återkommande i materialet. A:s argumentation handlar om arbetet 

och hur det fungerar; hen betonar att nyhetskriterierna är de samma för alla ämnen och 

jämför flera gånger med andra ämnen och situationer från den egna redaktionen (se A1). 

Också när A betonar principer som styr journalistiken – objektivitet, konsekvensneutralitet – 

framträder en flexibilitet i attityderna som grundar sig på verkligheten på en redaktion (A2). A 

uppfattar att journalister har en roll och speciella färdigheter som medför ett ansvar att ge 

nyhetspubliken bakgrund, korrekt information och balanserad rapportering, men är även 
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positiv till att det den egna redaktionen gör i det här avseendet är adekvat (A3). Samtidigt 

som A ifrågasätter journalisters allmänna kunskapsnivå betonar hen arbetets realiteter och 

att specifika fördjupade kunskaper om religionerna inte kan krävas (A4). Hen gör heller 

ingen tydlig skillnad mellan olika religiösa traditioner, argumenten är likartade oberoende om 

temat är kristendom eller islam. A ger dock fler exempel på vad det kan innebära att 

representera islam på ett balanserat sätt, vilket kan tolkas som att islam trots allt uppfattas 

som ett mer sensitivt och ansvarskrävande ämne. (A5) 

A:s attityd till nyhetsmediernas roll som källa till information om kristendom 
respektive islam är positiv på ett principiellt plan, men i praktiken sekundär till andra 
attityder som rör det praktiska redaktionella arbetet. 

Personligen upplever A inte religiös eller kristen tro som något främmande, hen är 

positiv till kristendomen som en naturlig del av kulturen (A6). A beskriver också sig själv som 

icke-aktiv kyrkomedlem intresserad av frågor som rör tro och religion. Islam är däremot klart 

mer obekant för A och den nyhetspublik det egna mediet riktar sig till. A talar om muslimer 

som en grupp utanför den egna, men är samtidigt tydlig med att ta avstånd från fördomsfullt 

beteende. (A7) Den egna relationen till kristendomen respektive islam bidrar således till att 

den första uppfattas som oproblematisk, speciellt i jämförelse med den andra. 

Att A har relativt lång erfarenhet av journalistik samt en ledande position i arbetet är 

inverkar troligen på de attityder hen uttrycker. Attityderna kan fylla en funktion av att förklara 

och motivera det arbete som redaktionen gör utgående från dess ramar och begränsningar. 

Till exempel jämför A med andra redaktioner och ger då den egna högre betyg. Funktionen 

är inte enbart att avsäga sig ansvar genom att hänvisa till yttre faktorer, A använder både 

aktiv och passivt språk när hen talar om arbetet och ger även uttryck för viss självkritik. (A8)  

B: Betonar ansvarstagande journalistik 

B är positiv till religionernas plats och roll i nyheterna. Den huvudsakliga attityden kunde 

beskrivas med orden "ansvarstagande journalistik". 

Och det är jättefarligt att tänka så där "nä, det räcker att ta reda på lite fakta" och så behövs det inte mer 
kunskaper än så. Det slår jättelätt fel. Man kan inte förutsätta hur mycket som helst av en journalist, man 
behöver inte veta allt, men man behöver veta vad man behöver ta reda på åtminstone. (B, P16) 

De som vill ha mera bakgrund och fördjupning ska absolut kunna förlita sig på [mediet] om det 
sen gäller religion eller något annat som råkar vara aktuellt. [...] Man hittar för all del all möjlig information 
på egen hand här och där, men jag tycker nog att om medierna skulle reducera sin uppgift till att bara 
tuta ut senaste nytt om allting så skulle vi ganska snabbt förlora en viktigt funktion. (B, P8) 

B är genomgående positiv till journalisters behov av kunskap om religioner och bedömer 

även sin egen kunskapsnivå kritiskt. Den ansvarstagande attityden återkommer också när B 
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väger yttrandefriheten mot rätten till religiös tro. (B1) Speciellt tydlig är betoningen på ansvar 

när det gäller islam, där B flera gånger lyfter upp problemen med bristande kunskap, 

fördomar och generaliseringar samt vikten av att reda ut begreppen och ge muslimer 

representation. Här framkommer att B uppfattar islam och muslimer som främmande för den 

egna nyhetspubliken. (B2) När det gäller kristendomen, som B uppfattar som viktig men mer 

oproblematiskt, handlar ansvarstagande journalistik också om att granska kritiskt för 

publikens skull och inte ge kyrkan någon särställning (B3). 

Utmärkande för B är också att ståndpunkterna till stor del är personliga. B tar 

upprepade gånger avstånd från det hen uppfattar som "journalistkårens attityder". Det gäller 

allt från intresset för kristendomen som ämne, hur skandaler inom religiösa samfund 

behandlas, till yttrandefrihet och objektivitet. (B4)  

B:s attityd till nyhetsmediernas roll som källa till information om kristendom 
respektive islam är positiv och ansvarsbetonad. 

B ger uttryck för en grundläggande positiv inställning till religioner och dess 

betydelse, för människor och i samhället. Att B är positivt inställd till kristendomen 

framkommer också i den personliga relationen, där hen visar uppskattning för det kyrkan 

som organisation gör i samhället. B är skrivande reporter med viss specialisering, vilket är en 

förklarande faktor till betoningen på nyhetsmediernas, särskilt tidningarnas, uppgift att 

erbjuda fördjupning och analyser. Trots den ansvarsbetonade attityden finns det tillfällen där 

B (som inte har en styrande roll på sin arbetsplats) för över ansvaret på andra – uttryckligen 

eller genom passiva ordval som "viktigt att man uppmärksammar", "risken att det kan bli" – 

eller förklarar varför en balanserad rapportering inte nödvändigtvis har önskad effekt. (B5) B 

har en tendens att uttrycka attityder som beskriver en idealsituation snarare än motiverar 

den nuvarande, och uppvisar till skillnad från en del andra inte ett lika starkt behov av att 

förklara rådande omständigheter. Men även B ser att det finns sådana praktiska faktorer 

som gör att verkligheten kommer att skilja sig från idealet. (B6) 

C: Balansgång mellan yrkesroll och religiös identitet 

Människor som har en tro hörs så lite just i den saken, så jag ser inte det som någon fara utan tvärtom, 
de kunde höras ännu mera. Samtidigt förstår jag det där dilemmat att om nyheterna nu baserar sig på 
fakta, heter det, så är det kanske svårt att komma åt. (C, P6) 

C:s attityd till kristendomen och den religiösa tron i nyheterna präglas av en balansgång 

mellan rollen som journalist å ena sidan och den kristna identiteten å andra sidan. Till 

exempel ser hen de potentiella problemen med att en religiöst aktiv journalist rapporterar om 

religionen. (C1) Som journalist håller C i princip med om att det är nyhetskriterier, balans och 

neutralitet som ska styra rapporteringen – och att kristendomens inflytande i samhället är 
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något som journalistiken får och ska granska kritiskt. Argumenteringen för kritisk och opartisk 

rapportering innefattar även en positiv inställning till kristna värderingar. (C2)  

När det gäller attityden till islam i nyheterna förekommer inte samma balansgång. C 

förespråkar konstruktiv rapportering i både positiv och negativ bemärkelse, såväl nyanserad 

och allmänbildande som kritisk. (C3) C:s attityd till kunskap om kristendom och islam är 

positiv på ett teoretiskt plan, men den praktiska attityden är mer ambivalent och pragmatisk. 

C talar för religionernas plats i nyheterna – samt ansvaret att ge bakgrund och fördjupning – 

men ifrågasätter ändå det verkliga behovet av fördjupad kunskap om dem. (C4) 

C:s attityd till nyhetsmediernas roll som källa till information om kristendom 
respektive islam är positiv men ambivalent, eftersom hen ifrågasätter sin egen 
opartiskhet. 

På ett personligt plan är C kritisk till hur nyheterna förhåller sig till kristendomen. Till 

exempel att frågor om tro och samfund vid sidan av den evangelisk-lutherska kyrkan 

förbises, är kritik som främst bygger på egna erfarenheter. En viktig bakgrundsfaktor är den 

egna tro och tillhörigheten till ett kristet samfund, som C själv ibland upplever kontrasterar 

med nyhetsredaktionsmiljön och som hen tror kan prägla den egna attityden. (C5) C:s 

personliga inställning till islam är inte negativ, vilket hen intygar. Fenomenet islam är ändå 

något mer främmande som hen erkänner bristande kunskap om och relaterar till främst 

genom invandrare eller asylsökande och (negativa) händelser ute i världen. (C6). 

C:s attityder har två olika subjekt, individen och journalisten. Därför är det är möjligt 

för dem att innehålla motsättningar: individen kan kritisera medan journalisten följer 

instruktioner och praxis. Det betyder att individens attityd inte nödvändigtvis påverkar 

journalistens handlingar. Att nyhetsvärderingen beskrivs med passiv ordval som "man" och 

ansvaret för vad mediet rapporterar om överlåts till andra tyder på att attityden inte har 

omedelbar inverkan på beteendet. (C7) 

D: Kontrasten mellan tro och fakta försvårar bedömningen 

Det är svårt helt enkelt, eftersom vi försöker gripa an allting på ett vetenskapligt sätt, ett logiskt sätt. Och 
sen att tro på Jesus på korset och som har uppstått, det är ju inte på det viset logiskt. Så det är klart att 
det direkt blir en fråga som, ja, det blir svårt. Så då blir det kanske till att man i stället rapporterar så här 
och inte tar med det känslomässiga och de teologiska frågeställningarna. Och frågan är ju om man ens 
ska göra det heller … Jag tror att religion kanske är [något] som man nästan håller sig ifrån för att det är 
svårt, den känslan får jag. Men ändå genomsyrar det ju folks liv. (D) 

Även om D är positiv till kristendomens och trons plats i nyheterna på ett personligt plan – en 

inställning hen upplever står i kontrast med samhället i stort – är hen mer ambivalent på det 

professionella planet. D:s ståndpunkt är att balans, neutralitet och nyhetskriterier ska styra 

och nyheterna ska granska också kristna samfund kritiskt; motiveringarna handlar om att 
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detta hör till journalistens roll. (D1) Att ämnesområdet är svårt att navigera som journalist är 

ett återkommande tema. Å ena sidan anser D att det är nyhetsmediets ansvar att erbjuda 

bakgrundsinformation och fördjupning, men att det inte är möjligt för en nyhetstext att gå in 

på religion på djupet. Å andra sidan är hen kritisk till vem som tillåts tala för religionerna och 

hur de uppfattas. Trots en del egna invändningar håller D fast vid principer som 

yttrandefrihet, konsekvensneutralitet och objektivitet. (D3) Även när D använder begreppet 

"religion" i relation till mer allmänna påståenden framgår det ofta att hen syftar på en kristen 

tro, vilket tyder på ett tankesätt centrerat kring egna erfarenheter och samhällsnormer. 

När det gäller islam i nyheterna är D positivt inställd till allmänbildande rapportering 

och nyanserade representationer, samtidigt som hen ifrågasätter religionen islam som 

förklaring till krig, våld eller andra nyhetshändelser (D4). Utöver att tala om islam som ett 

nyhetsfenomen kopplat till radikalism, terrorattacker och invandrare som är muslimer 

använder D också begreppet "religiösa frågor" i anknytning till islam, en nivå som påminner 

mer om hur informanterna talar om kristendomen. Också när det gäller journalistens 

kunskapsbehov kan D:s attityd klassas som motstridig. D anser att grundkunskaper om 

religioner hör till allmänbildningen och behövs för att förstå människor och hur saker hänger 

ihop, men uttrycker samtidigt tanken att det kan löna sig att inte ha kunskap om islam utan i 

stället ställa frågor. (D5) I slutändan är D:s attityd till journalistens ansvar begränsat till 

ramarna för det normala nyhetsarbetet och dess villkor (D6). 

D:s attityd till nyhetsmediernas roll som källa till information om kristendom 
respektive islam är ambivalent, eftersom hen upplever tro och religion som ett 
svårhanterligt ämnesområde. 

Personligen är D klart positivt inställd till tro och religion, mer än vad hen upplever att 

journalister är i allmänhet. Också attityden till muslimer i form av "vanliga människor" och 

"nyfinländare" kan klassas som positiv. (D7) D arbetar som lokalreporter på en mindre ort 

och är icke-aktiv medlem i kyrkan, vilket ger en bild av hurdana kontakter hen möjligen har 

med olika former av kristendom respektive islam. Även om D hör till de informanter som 

jobbat minst med journalistik är det tveksamt om det skulle ha någon särskild inverkan på 

attityderna, eftersom det ändå är fråga om en betydande arbetserfarenhet. Vissa av D:s 

attityder kan fylla rationaliserande funktioner. Hen förklarar att kristna samfund inte får så 

mycket uppmärksamhet i nyheterna med passiva formuleringar om nyhetsprioriteringen, som 

att journalister i dag inte värderar de ämnena (D8). Tanken att det lönar sig att inte ha 

kunskap om islam utan i stället ställa de grundläggande frågorna kunde likaså fungera som 

ett sätt att förklara avsaknaden av sådan kunskap. 
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E: Sekulär nyhetsreporter kritiserar fördomsfullhet mot islam 

Min personliga övertygelse är ju att det finns så mycket fel uppfattningar om islam. Och rapporteringen 
om våld och hot i samhället [är det] som på något sätt spär på fördomarna bara. Men inte vet jag heller 
om man ska börja rapportera om en helt vanlig muslimsk familj bara för den sakens skull. // alltså 
journalisten ska ju rapportera om det som händer och liksom lämna allt tyckande och värderingar på så 
sätt utanför. (E, P13) 

Grunddragen i E:s attityd är en fasthet i principer om journalistens yrkesroll – objektivitet, 

opartiskhet, neutralitet och nyhetsvärdering – som ändå inte innebär att hen saknar 

flexibilitet (E1). När det kommer till religion antar E en position som (i viss mån kritisk) 

utomstående. Hen anser att konkreta och kulturella aspekter av kristendomen har en plats i 

nyheterna, men är samtidigt kritisk till att religiösa övertygelser tar plats i offentligheten utan 

att balanseras upp av fakta. (E2) E är i princip positiv till journalistens behov av kunskap om 

religion, men har i grunden en pragmatisk inställning till nyhetsarbetet, samt bedömer 

kunskap om religion som relativt oviktigt för att förstå människors handlingar (E3). 

Utmärkande för E är skillnaden mellan attityderna gentemot kristendom respektive 

islam. E är mer tillmötesgående mot islam och anser att rapportering om muslimer kan 

påverka hur dessa talas om i samhället. E förespråkar konstruktiv rapportering, uttrycker 

kritik mot främlingsfientlighet och är positivt inställd till journalistens ansvar att motverka 

fördomar och missuppfattningar. Strävan efter en nyanserad rapportering begränsas ändå i 

praktiken av faktorer som nyhetsvärdering och journalistens opartiskhet. (E4) 

E:s attityd till nyhetsmediernas roll som källa till information om kristendom 
respektive islam är ambivalent, eftersom hen i första hand utgår från journalistikens 
principer. 

I viss mån upplever E att hens personliga uppfattningar krockar med de 

professionella, framför allt när det gäller allmänhetens kunskap och missuppfattningar om 

islam. Hen skulle vilja åtgärda dessa, men anser ändå inte att det hör till journalistens 

befogenheter. E, som inte själv definierar sig som religiös, förhåller sig delvis kritisk till att 

religion har inflytande i samhälle och att religiösa övertygelser influerar det politiska 

beslutsfattandet (E5). Att hen ändå anser att religionen fyller en viktig funktion i samhället tar 

sig uttryck i attityderna till konkreta och kulturella aspekter av kristendomen samt människor 

som tillhör minoritetsreligionen islam. E arbetar huvudsakligen med korta och snabba 

nyheter, vilket färgar attityder kring till exempel fördjupning i nyheterna (E6). För E:s del kan 

attityderna till journalistrollen och arbetet fylla en funktion av att förklara och motivera de 

praktiska och principiella ramarna för arbetet.  
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F: Religiös tro är sekundärt i samhället och nyheterna 

Det finns så mycket saker som inverkar på politik och samhälle, jag vet inte om religion sen är en av dem. 
(F, P4) Jag tycker att det som förklarar människors handlingar och åsikter ännu bättre är typ 
uppväxtmiljö, såna där situationer som utbildning, jobb, arbetslöshet, bor man [i] ett rikt eller ett fattigt 
land. Jag tycker att det som motiverar människor ganska långt är det att man vill överleva själv och man 
vill att ens familj ska överleva [...] sen när man har alla de här grundgrejerna så börjar det komma andra 
saker på det. Det är på något sätt ganska marginella saker sen, sånt här [som], vad skulle det kunna vara 
ungefär, använder man kondom när man har sex. [...] För mig så är religion kanske ändå nånting lite 
sekundärt på något sätt, det finns många andra saker som går före. (F, P18) 

F:s attityd har nyhetsvärderingen i fokus, liksom en yrkesmässig strävan att förhålla sig 

opartisk. Centralt i F:s attityd är även en distinkt skillnad mellan olika attitydobjekt som kan 

benämnas religion. Eftersom F är skeptisk till den religiösa trons betydelse i samhället följer 

att hen inte heller värderar kristendomen som viktig i nyheterna. Undantag är ifall det handlar 

om samfund, organisationer och personer som har pengar och/eller utövar makt. (F1) På 

liknande sätt ser F inte heller religionen islam som en viktig faktor i aktuella nyhetshändelser 

(F2). I F:s attityd till nyheternas uppgift ingår däremot som en central komponent att sätta 

händelser i ett sammanhang för att ge en uppfattning om vad som händer i världen. I samma 

anda är F även försiktigt positiv till att det är nyhetsmediernas ansvar att ge en balanserad 

bild av islam och att bidra till allmänbildningen, med de begränsningarna att det ska var 

relevant och intressant – alltså rymmas inom det normala nyhetsarbetet. (F3) 

Det kan också noteras att F har en ytterst pragmatisk och icke-romantiserad bild av 

hur journalister arbetar – uttryckt i formuleringar som "inte publicerar finlandssvenska medier 

nånting otrevligt om våra finlandssvenska chefer heller [...] därför att vi är beroende av deras 

pengar" och "som journalist är det klart att jag rapporterar hela skiten". Denna inställning 

kombineras med en strikt uppfattning om de publicistiska befogenheterna. (F4) 

Personligen är F ointresserad av religiös tro och uppfattar inte religion som en viktig 

faktor i samhället, även om hen är intresserad av religiösa organisationer som maktfaktorer 

och av kristen kulturtradition (F5). Eftersom F skiljer på religion och religion blir också hens 

ställningstaganden till journalistens kunskapsbehov till synes motstridiga: Å ena sidan är F 

klart positiv till kunskap om kristna samfunds uppbyggnad och verksamhet och likaså positiv 

men något mer pragmatiskt inställd till behovet av kunskap om islam. Å andra sidan är F 

negativ till behovet av kunskap om religionernas läror, eftersom hen ser religionen som 

ganska oviktig för att förklara människors handlingar. (F6) 

F:s attityd till nyhetsmediernas roll som källa till information om kristendom 
respektive islam är positiv i den mån det handlar om konkreta aspekter av 
religionerna  som uppfyller nyhetskriterierna. 
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Hos F förekommer ingen motstridighet mellan personliga och professionella attityder. 

Det finns klara samband mellan F:s egen relation till religion samt egna journalistiska 

intresseområden och de attityder som uttrycks – och attityderna fyller en funktion av att 

motivera hurdana nyheter som prioriteras. Att tre fjärdedelar av Finlands befolkning tillhör ett 

kristet samfund, något flera informanter använder som argument för att rapportera om 

dessa, använder F i stället som argument för att ämnet är ointressant. F:s pragmatiska 

inställning betyder att hen ändå skulle rapportera om sådant hen inte personligen bedömer 

som viktigt, ifall det efterfrågas av publiken eller bevakas av andra medier. 

G: Kritiskt granska är nyhetsjournalistens ledord 

Det var kanske vanligare på den tiden när de här jihadisterna inte var ett sådant här hett ämne, en 
topp[nyhet]. Då kunde man ju säga att det är vars och ens sak vilken religion man bekänner sig till. Och 
det är det naturligtvis, men att det inte skulle vara en nyhet, ha en given plats bland nyheterna, det 
stämmer inte. För det är klart att [om] de här religionerna slåss [så det ryker] mot varandra så nog måste 
vi kunna skriva om dem. Och många konflikter beror bara på religioner, så det är självklart att de är ett 
ämne. (G, P3) 

Statsministern hör ju till laestadianerna. Så där har ju religionen en klar påverkan. Och det borde 
utredas, det borde granskas till och med mycket noggrannare än nu, vilka kopplingar de har. (G, P4)  

G:s attityd utgår från nyhetskriterier och journalistens uppdrag att kritiskt granska och 

rapportera om det som sker i samhället, samt från principer om balans och neutralitet. 

Attityden tar sig uttryck i hur G värderar kristna samfunds plats i nyheterna och hur de 

representeras, när han betonar vikten av att kritiskt granska religiösa kopplingar eller ger 

exempel när en människas tro är nyhetsmässigt intressant (G1). När det kommer till frågor 

om islam betonar G starkt nyhetsmediernas ansvar att förmedla korrekt information, undvika 

att spä på fördomar eller att skapa motsättning. G:s attityd till journalistens ansvar och hur 

det ska ta fullföljas i praktiken är ändå begränsad av ramarna för nyhetsvärderingen. (G2) 

Inställningen till journalistens kunskapsbehov är pragmatisk: att vara påläst är bra, men den 

research som ingår i normalt nyhetsarbete är tillräckligt. G anser inte att kristendomen eller 

islam här skiljer sig från andra nyhetsämnen, eller att det skulle vara realistiskt eller 

nödvändigt att ha journalister med specialkunskap om religion. (G3) 

Utmärkande för informant G är uttryckssätt som tyder på en kritisk attityd till 

människor som tillhör vissa religiösa samfund eller traditioner. Ordval och exempel G 

använder i sin argumentering, däribland ordet "sekt" , visar på en kritisk inställning till vissa 7

kristna grupper. Hen förhåller sig även kritiskt till en religiöst engagerad journalists 

7 Ur SAOB: "grupp av personer, vilken i fråga om ideer l. åskådning avviker från sin omgivning l. från en 
förhärskande meningsriktning l. troslära l. dyl. [...]; ofta ngt nedsättande, med särskild tanke på gruppens 
verksamhet ss. oppositionell l. fanatisk l. hemlighetsfull o. d." 
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förutsättningar att rapportera om sin egen religion. (G4) G gör ofta skillnad på kategorierna 

radikala muslimer eller fundamentalister och vardagliga eller sekulariserade (min kursivering) 

muslimer "som inte tar så allvarligt på det" – och jämför även med radikala kristna och 

vardagskristna. Det här antyder en mer negativ attityd till (stark) religiositet, även om 

avsikten är att uttrycka en positiv inställning till de "vanliga" muslimerna. (G5) 

G:s attityd till nyhetsmediernas roll som källa till information om kristendom 
respektive islam är positiv så länge nyhetskriterier och krav på god journalistik 
uppfylls. 

G är den informant som har längst erfarenhet av journalistiskt arbete och de attityder 

hen ger uttryck för överensstämmer med en väl internaliserad yrkesroll. G tillhör inte något 

religiöst samfund, men enligt egen utsaga inte heller främmande för religiositet. I ljuset av 

det här är det rimligt att tolka de kritiska formuleringarna om religion som riktade mot 

enskilda grupper och personer och som uttryck för en allmän skepticism och kritisk attityd 

som ingår i G:s journalistroll – inte som fientlighet mot religion överlag. G uttrycker sig 

positivt om journalistens ansvar att förmedla korrekt och balanserad information om till 

exempel islam. Exemplen hen ger visar att det inte handlar om någon direkt strävan till 

utveckling av nyhetsprioriteringen, utan faller inom ramarna för normal nyhetsrapportering. 

(G6) 

H: Ansvar inom gränserna för opartisk rapportering 

I princip ställer jag mig bakom det här yttrandefrihetsargumentet, men samtidigt kanske man också bör 
ta visst ansvar. // Alltså en viktigt vägledning i mitt arbete som journalist är ju nog konsekvensneutralitet: 
du kan inte på förhand heller – du ska publicera om det är relevant och sant och en nyhet, fast det 
väcker, fast alla inte skulle tycka om det. (H, P11) 

Det får ju inte heller bli så där att nu ska vi göra positiva nyheter med muslimer bara för att de är 
muslimer liksom. [...] Så jag tänker kanske att man borde ha med [muslimer] också i helt vanliga 
nyhetsinslag som handlar om nånting helt annat än religion. Till exempel att det inte är så att varje gång 
de kommenterar en nyhet så handlar det om våld och hot eller terrorattacker. (H, P13) 

Ett huvuddrag i H:s attityd kan beskrivas som neutralitet med ansvar. H betonar 

yttrandefrihet och konsekvensneutralitet som vägledning i sitt arbete, men ser samtidigt att 

journalister har ett ansvar att inte agera enbart för att provocera, samt att ge balanserad och 

korrekt information. När det gäller islam är H i princip positiv till mer information om och 

positiva bilder av islam i medierna, men anser samtidigt att det enda en journalist kan och 

har ansvar att göra är att följa nyhetskriterierna, rapportera korrekt och sakligt och fundera 

på vem man väljer att intervjua. Det är inte journalistens uppgift att bilda människor om 

religion ifall det inte finns en kontext för det i nyheterna. (H1)  
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H:s egen ståndpunkt är att även om religionen har en plats i nyheterna i form av 

organisationers verksamhet och makt, så är bekännelse och religiös tro en privatsak som 

saknar informationsvärde för samhället. Som journalist är H därför inte speciellt intresserad 

av de kristna samfunden i egenskap av religiösa samfund, men nog som aktörer som 

påverkar och berör människor. (H2) Eftersom balans och neutralitet ska styra 

nyhetsrapporteringen är H ändå positiv till att människor ska få uttrycka åsikter baserade på 

sin tro, även om hen inte tror att sådana argument är så gångbara i dagens samhälle (H3). 

Religion är inget som berör H personligen, men hen förhåller sig inte heller negativt till 

människor som har en religiös tro. Däremot medger hen att nyheter som gäller skandaler 

kring kristna samfund kan vara extra intressant för en journalist. (H4) 

Eftersom H:s attityd utgår från nyhetskriterierna skiljer hen i princip inte kristna 

samfund eller islam från andra nyhetsämnen, vilket också syns i attityden till kunskap. H 

anser att kunskap absolut kan göra rapporteringen bättre, men att det ändå är praktiskt 

möjligt att arbeta utan den kunskapen. H tror inte att en religiöst aktiv journalist har bättre 

förutsättningarna att rapportera om religion, trots att hen litar på journalisters förmåga att se 

kritiskt på det som rör dem själva. (H5) H analyserar även skillnaden mellan de 

finlandssvenska mediernas förhållande till islam respektive kristendom och kommer fram till 

att rapporteringen om islam kanske är mer ensidig dels på grund av att kontakter saknas och 

dels att det finns en rädsla eller känslighet som gör det svårt att se kritiskt (H6). 

H:s attityd till nyhetsmediernas roll som källa till information om kristendom 
respektive islam är positiv så länge de håller sig inom gränserna för opartisk och 
neutral rapportering. 

Att H inte har någon personlig relation till religion och tro speglas i hur hen skiljer 

mellan konkreta och andliga aspekter av religion. H vill ändå tro att hen som icke-religiös kan 

rapportera lika väl om religion som någon annan. Att H arbetar med lokaljournalistik betyder 

också att den konkreta nivån som tar sig uttryck i den egna journalistiken främst rör lokala 

församlingar inom den evangelisk-lutherska kyrkan. Principen om konsekvensneutralitet är 

en aspekt i H:s attityd som påverkar rapporteringen och har en ansvarsbegränsande 

funktion, eftersom den säger att journalisten ska rapportera korrekt information utan att 

hämmas av reaktionerna det kan väcka. 
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5.5 Slutsats: Attityderna till nyhetsmediernas roll som källa till 

information om kristendom respektive islam 

Syftet med den här studien var att få kunskap om finlandssvenska journalisters attityder till 

kristendom och islam i kontexten av det egna arbetet, och att på så sätt bidra till forskningen 

kring medierapportering om religion samt journalisters attityder till ämnesområdet. Med det 

här syftet i åtanke formulerades forskningsfrågan Hurdana attityder har finlandssvenska 

nyhetsjournalister till nyhetsmediernas roll som källa till information om kristendomen 

respektive islam? 

Utgående från de tematiska och de enskilda analyserna har jag dragit följande slutsats: 

Journalisternas attityder till nyhetsmedierna som källa till information om kristendom 

respektive islam är att en sådan roll finns i någon mån. Den här rollen är ändå 
sekundär, dels till de principer och ideal som karakteriserar journalistrollen, dels till 
de praktiska omständigheter som styr det redaktionella arbetet. 

Tanken att nyhetsmedierna har en roll som källa till information om kristendom respektive 

islam möter i huvudsak två typer av gensvar hos informanterna i den här intervjustudien: 

begränsat positiva samt ambivalenta. 

Den första typen är de attityder (A, B, F, G, H) där nyheternas uppgift klart innefattar 

att ge utrymme för och erbjuda information om någon aspekt av religionerna, men där den 

här uppgiften ändå är sekundär till nyheternas och journalistikens mer övergripande uppdrag 

som kan vara formulerat till exempel i termer av nyhetskriterier och -värdering, objektivitet, 

neutralitet. I den mest positiva av dessa attityder formuleras egentligen inga begränsningar 

på ett ideologiskt plan utan främst på ett praktiskt i form av resurser. 

De ambivalenta attityderna (C, D, E) är i sin tur sådana där journalistikens 

övergripande uppdrag på ett väsentligt sätt upplevs begränsa eller stå i konflikt med en 

eventuell roll som källa till information om religion. Gränsen mellan de två grupperna av 

attityderna är inte helt tydlig, men gemensamt för de ambivalenta attityderna är en viss 

konflikt mellan två olika subjekt, det vill säga en personlig och en professionell attityd. 

Nyhetsmediernas roll som källa till information om religionerna är ändå av distinkt olika 

karaktär när det handlar om kristendomen respektive islam. Det här beror på att 

"kristendomen" och "islam" till stor del är olika slag av objekt, såväl i nyheterna i praktiken 

som i informanternas attityder till dem. Information om kristendomen och islam har ofta inte 
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samma roll i nyheterna. De förekommer sällan i samma typer av sammanhang och 

producenter och konsumenter av nyheter har överlag (eller antas ha) olika förhållande till 

och kunskap om de två religiösa traditionerna.  

Utgående från journalisternas attityder kan information om kristendomen i nyheterna 

vara sådant som: bevakning av politik och beslutsfattande inom organisationen kyrkan, 

information om högtider och traditioner, citat av åsikter och argument som bygger på en 

kristen övertygelse eller att någon uttrycker sig om sin personliga tro. Den här 

"informationen" är av sådan karaktär att den, ifall ämnet i sig bedöms värt att rapportera om, 

kommer inkluderas i nyheterna för att de ska vara begripliga. Av det här följer att det för 

kristendomens del är icke-kontroversiellt att se nyhetskriterierna som den främsta faktorn 

som avgör dess plats och roll i nyheterna. Visst förekommer bland de attityder som uttrycks 

av journalisterna även tankar om att nyheterna inte ska svartmåla en grupp och undvika 

sensationalism. Dessa är ändå inte alls lika framträdande som motsvarande tankar när det 

gäller islam. 

I journalisternas ställningstaganden handlar information om islam snarare om sådant 

som: att klarlägga vad religionen islam är i förhållande till terrorism och radikalism, vad som 

är relationen mellan vissa extrema organisationer och islam eller att ge utrymme och en röst 

åt människor som representerar en annan kultur. Det här är den typ av information som 

journalisterna mer sannolikt formulerar som något som kräver tillägg (faktarutor, en extra 

mening med bakgrund), extra ansträngning eller ett aktivt val (att välja att informera, att välja 

vilka människor att intervjua). Även om det i slutändan är nyhetskriterier och journalistisk 

neutralitet som betonas också när det gäller islam i nyheterna finns här en annan nivå av 

känslighet och fokus på korrekthet, bildning och nyans i rapporteringen. 

Attitydernas funktioner och följder 

Den bakgrundsfaktor hos informanterna som tydligast har en koppling till de attityder de ger 

uttryck för är det personliga förhållandet till religion och tro. Även bland de informanter som 

inte själva har någon personlig relation till religion och tro anses religionerna ha en plats i 

nyheterna – men i de här fallen betonas konkreta och organisatoriska aspekter framför 

andliga eller personliga. Vissa intar ståndpunkten att religiös tro inte hör hemma i nyheterna. 

I kontrast till det här står de journalister som har en klart mer positiv inställning till tro och 

religion än den de upplever finns i deras omgivning. Det här leder dels till en negativ syn på 

hur nyheterna behandlar religion, dels till en förhandling mellan den personliga och 

professionella attityden. 
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Därtill påverkar även erfarenheten av journalistiskt arbete och informantens 

arbetsuppgifter attityden till journalistikens och nyhetsmediernas uppgift. Till exempel syns 

det här i att de som arbetar med en viss typ av nyheter lättast relaterar till den typen av 

journalistik när de uttrycker sina attityder. 

Flertalet attityder fyller en förklarande eller rationaliserande funktion. Ett exempel på det här 

är den typ av argumentering som lyfter upp praktiska eller ideologiska ramar och 

begränsningar för nyhetsarbetet, såsom rutiner, resurser och nyhetsprioritering. Det här blir 

ännu tydligare när informanterna hänvisar till nyhetsprioriteringen som en yttre faktor och 

beskriver arbetet med passiva formuleringar. 

På samma sätt har även attityderna till journalistens behov av kunskap en tydlig 

rationaliserande funktion. En allmängiltig tanke om att kunskap alltid är nyttigt följs, i de 

flesta fall, av förklaringar om varför det inte är möjligt eller nödvändigt för journalister att ha 

kunskap om allt de arbetar med. Det bästa exemplet på det här är kanske den informant 

som säger att det är bättre att gå in i ett nyhetsuppdrag med mindre kunskap om islam än 

med fördomar. 

En attityd som fyller en sådan här typ av rationaliserande funktionen kan även 

förutsättas påverka handlingarna – det vill säga arbetet och rapporteringen – i praktiken. Om 

attityden säger "det är naturligt att det blir så här på grund av x, y och z" – där faktorerna x, y 

och z är saker som ligger utanför den enskilda journalistens kontroll – finns knappast heller 

någon större motivation till att förändra situationen. Det här gäller också de attityder som 

överlag starkt betonar journalistikens ramar och principer: till exempel sådana attityder som 

säger inom vilka ramar nyhetsjournalistiken kan erbjuda fördjupning, allmänbildning eller mer 

nyanserade bilder av muslimer. Den här typen av attityder säger hur arbetet med nyheterna 

ska göras – i många fall ungefär så som det görs nu. 

Det som framträder klart i attityderna till kristendomens respektive islams plats och 

representationer i nyheterna är, vilket tidigare konstaterades, att attitydobjekten är av olika 

art. Informanterna har en mer konkret uppfattning om vad kristendomen i nyheterna är och 

det finns en bekantskap med kristna traditioner, medan islam är något som rör människor 

från andra kulturer. Sammanhangen där de två religionerna förekommer i nyheterna är 

också i praktiken olika varandra. 

Av det här följer naturligt att attityderna blir olikartade och därmed har olika 

kopplingar till och följder för handlingar. Att färre av informanterna betonar 

nyhetsvärderingen som enda ledstjärna när det gäller islam, och många talar om att 

informera och motverka missuppfattningar och fördomar, har potentiella följder för hur 
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journalisterna tar sig an ämnen som har beröring med islam. Idealbilden som målas upp är 

en korrekt, informativ och nyanserad rapportering som ger rättvisande bilder av människor – 

samtidigt som journalisten inte kompromissar med sin opartiskhet, nyhetsprioriteringen eller 

sin granskande uppgift. Potentialen för att attityderna till nyheterna som källa till information 

om islam skulle få följder för rapporteringen måste alltså vägas mot attityderna till arbetet 

och yrkesrollen i allmänhet. 

Kristendomen i sin tur är för de flesta mer självklar och oproblematisk, vilket kan ha 

konsekvenser till exempel för den tid och de resurser som läggs på att rapportera om ämnen 

som rör den. 

Några informanter uttrycker även självkritik eller självreflektion kring sådant som den egna 

kunskapsnivån, den egna redaktionens arbete eller förhållningssättet till kristendomen 

respektive islam. De här fallen, där det finns en motsättning mellan attityder och ideal och 

det verkliga läget, kunde också påverka handlingar: Ifall attityden är att den nuvarande 

situationen inte är optimal kan det även finnas vilja att förändra den. 

Kapitel 6. Diskussion 

6.1 Skillnader mellan kristendom och islam i nyheterna 

bestyrker tidigare forskningsresultat 

Paralleller mellan attityderna och den faktiska nyhetsrapporteringen 

Det går att dra tydliga paralleller mellan de attityder till kristendomen och islam i nyheterna 

som journalisterna i den här studien uttrycker och hur tidigare forskning visat att 

nyhetsmedier rapporterar om religionerna (jfr kapitel 2). Genom intervjuerna framgår att den 

nyhetsrapportering informanterna har erfarenhet av är av det slag som forskningen visar. I 

deras argumentering speglas de splittrade religiösa landskap som Hokka et al. (2013) 

beskriver: Islam blir något främmande, något som tillhör "de andra" – och därmed mer 

känsligt och problematiskt att porträttera – medan kristendom är nära och bekant, till den 

grad att den upplevs som ointressant. Den här kontrasten formar också journalisternas 

attityder till frågan om nyhetsmediernas roll som förmedlare av information om de två 

religiösa traditionerna. Det blir klart att det är fråga om olika typer av information och 

kunskap som förmedlas i olika sammanhang. 
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I intervjuerna och de attitydobjekt informanterna relaterar till förekommer ofta begreppet 

"kyrkan". Det vittnar om den traditionella, lokala och vardagliga prägel på kristendomen i 

nyheterna som Niemelä och Christensen (2013) observerar. De flesta informanter anser inte 

att kristna samfunds vardagliga verksamhet i sig har ett givet nyhetsvärde, men det handlar 

kanske främst om vad de uppfattar som "vardaglig verksamhet". I praktiken värderas olika 

konkreta, strukturella eller kulturella teman som nyheter. Rahkonen (2007) samt Hokka et al. 

(2013) räknar upp församlingars verksamhet och struktur, kyrkopolitik, religiös kultur och 

samfundens samhällsverksamhet som ämnen som förekommer i finländska medier – flera 

av dessa återfinns i informanternas berättelser. 

Flera informanter jämför kyrkan med kommunen eller andra offentliga organisationer. 

Hokka et al. (2013) gör samma jämförelse och konstaterar att den evangelisk-lutherska 

kyrkan i nyheterna är en del av det finländska samhället men samtidigt förlorar en del av sin 

roll som religiöst samfund. Tudelningen mellan det strukturella och kulturella och det mer 

andliga eller personliga är alltså något som återkommer i litteraturen. Rahkonen (2007) 

konstaterar att de finska dagstidningarnas inställning till kyrkan är positiv och respektfull men 

avståndstagande. Det här är något som uppenbarligen delar informanternas attityder: några 

understödjer en sådan uppdelning medan andra är klart kritiska till att det andliga förbises. 

En slutsats är att de som själva har en närmare relation till kristendomen är mer benägna att 

närma sig den ur en andlig vinkel eller önska sådant innehåll. En sådan slutsats stöder 

Rahkonens anmärkning om att journalisternas personliga inställning och relation till 

kristendomen kan påverka innehållet och vinklingen i nyheterna. 

Informanterna uttrycker en positiv inställning bland annat till att människor ska få 

uttrycka åsikter baserade på sin tro i nyheterna. Troligt är ändå att just de principer 

journalisterna betonar – nyhetskriterier, neutralitet, att representera båda sidor i en konflikt – 

också bidrar till rapportering som är mer negativ. Även om nyheter om den lutherska kyrkan 

ofta är positiva, observerar Taira (2014) också konfliktbetonade och kritiska artiklar där till 

exempel konservativa kristna och deras åsikter porträtteras mer negativt. Tairas tanke om att 

dessa åsikter ofta blir nyheter eftersom de avviker från "liberala normer" i medierna och 

samhället får i den här studien stöd av åtminstone en informant. 

Genom intervjuerna framkommer att alla informanter relaterar till islam huvudsakligen genom 

terrorism- och invandrings-tematiken – vilka också är de vanligaste islam-relaterad temana i 

internationella respektive lokala nyheter (Hokka et al. 2013). Informanterna betonar också att 

islam är aktuellt på grund av dessa teman. Detta understöder Taira, Poole och Knott (2012) 

som anser att islams synlighet i nyhetsmedia kan förklaras genom religionens lokala och 
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globala politiska betydelse. Som attitydobjektet är islam ändå ganska vagt och omfattar flera 

olika aspekter, bland dem "fenomen i nyheterna" och "människor som kommer från andra 

kulturer". Här finns visst stöd för Hokka et als slutsats att det saknas samband mellan de 

olika fenomen som i olika kontexter benämns islam.  

Informanterna är varse kopplingen mellan islam och konflikt och att nyheter om islam 

ofta är negativa. En stor del uttrycker någon form av kritik mot det sätt på vilket islam 

porträtteras i nyheterna, till exempel dess koppling till konflikter. En del ger förklaringar som 

nyhetsvärderingen, definitionen av en nyhet och journalistikens opartiskhet. Flera 

informanter ifrågasätter också ifall det verkligen är religionen islam som är den förklarande 

faktorn i nyheterna om konflikter. Det här bör tolkas som ett negativt ställningstagande till hur 

islam representeras i de här kontexterna, snarare än till att islam överhuvudtaget ges 

utrymme i nyheterna. Något vissa informanter betonar är vikten av att klargöra skillnaden 

mellan radikaliserade och "vanliga" muslimer. Baker, Gabrielatos och McEnrys (2013) 

observationer tyder på att det här görs ibland: skillnaden mellan extrema minoriteter och den 

moderata majoriteten något nyhetsmedierna både framhäver och förnekar. Flera informanter 

uttrycker sig också positivt till att ge mer utrymme för muslimer att synas och tala i medierna. 

Ändå hörs muslimer och andra icke-kristna minoriteter sällan direkt i rapporteringen (Taira 

2014). Liksom Taira sluter sig en av informanterna till att detta kan bero på vilka källor 

journalisterna har kontakter till. 

Det finns alltså en stark positiv korrelation mellan journalisternas attityder till kristendomen 

och nyhetsrapporteringen som den ser ut, medan sambandet närmar sig det omvända för 

islam. Den bild av nyhetsrapporteringen som informanterna relaterar till överensstämmer 

med den som forskningen observerat, men i fallet islam är attityderna inte bekräftande utan 

klart kritiska till rapporteringen. Att det finns paralleller mellan attityder och faktisk 

nyhetsrapportering kan inte säga något definitivt om orsakssambandet dem emellan. 

Attityderna till religionernas roll i offentligheten, och journalistikens roll i förhållande till dem, 

kan bidra till att forma rapporteringen. Men det är även möjligt att de tendenser som finns i 

rapporteringen formar attityderna.  

Skillnaderna som framträder mellan kristendomen och islam tyder ändå på att 

påverkan sker i båda riktningarna. I kristendomens fall kan attityder och rapportering 

bekräfta och förstärka varandra. Även om en del informanter uttrycker kritik är attityderna till 

stor del positiva till att rapportera om kristna samfund så som det görs i dag. Den här typen 

av rapportering passar in i nyhetsjournalistikens ramar och rutiner samtidigt som den till 

största delen uppfattas som icke-problematisk. I journalisternas attityder ingår att 

nyhetskriterierna är ledande i arbetet. Ämnen som rör kristendomen uppfattas främst ha 
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nyhetsvärde när det handlar om konkreta, lokala frågor eller beslutsfattande. Rapporteringen 

ligger alltså i linje med attityderna till kristendomen och till nyhetsjournalistiken i allmänhet. 

I islams fall är detta mer tudelat. En del attityder är reaktioner på upplevda brister i 

rapporteringen medan andra förklarar, rationaliserar eller bekräftar den. Bakom detta ligger 

även andra faktorer, såsom de praktiska men även ideologiska ramarna för journalistiken, 

vilka influerar både rapporteringen och attityderna till den. Islam uppfattas överlag ha 

nyhetsvärde i samband med ämnen som terrorism, våld och invandring, så ser 

nyhetsrapporteringen ut. Samtidigt ser flertalet informanter negativa konsekvenser av det 

här, så som hur det ger upphov till missuppfattningar och fördomar hos allmänheten. Här 

tycks alltså attityderna delvis vara en reaktion på rapporteringen och dess upplevda 

konsekvenser – samtidigt som rapporteringen förstås också formas av uppfattningar om hur 

nyhetsjournalistik ska göras. 

Tidigare forskning påvisar liknande attityder, olika grad av medvetenhet 

Informanternas attityder till nyhetsmedierna som källa till information om religion är såväl 

positiva som ambivalenta. Uppfattningarna om vad den här informationen innebär varierar. 

Framför allt vad gäller islam är journalisterna ändå till stor del positiva till att sprida kunskap, 

inom det de upplever som rimliga gränser. Andra studier har konstaterat att journalister har 

ett grepp om religionen i samhället eftersom medierna avgör vilka religioner som når över 

nyhetströskeln (Lövheim & Lundby 2013; Hokka et al. 2013). Det här relaterar också till 

något som flera informanter tar upp: att nyhetsmedierna kan vara motvikt till den information 

som sprids i andra kanaler, till exempel sociala medier. 

De finlandssvenska journalisternas attityder avviker inte på speciellt många punkter 

från fynden i tidigare studier. Det här ger en fingervisning om att attityder som dessa 

förekommer på ett bredare plan bland journalister i Europa. En sammanfattning av Dahinden 

et als (2011) studie kunde lika gärna beskriva de finlandssvenska journalisternas 

argumentering: Det är nyhetsmediernas arbetssätt och rutiner som orsakar skillnader i 

rapporteringen om kristendomen och islam. Dessa beror alltså inte på negativa attityder till 

någon av religionerna. Religion behandlas inte annorlunda än något annat nyhetsämne; ifall 

typiska religiösa händelser inte prioriteras beror det på att de inte anses ha nyhetsvärde. 

Attityderna bland de finlandssvenska journalisterna påminner även i stor utsträckning 

om resultaten från Jensens (2006) studie gjord på danska journalister. Också i den åtskiljde 

journalisterna två dimensioner av religion: den inre existentiella och spirituella dimensionen 

och den yttre sociala och politiska sidan; den senare är dominerade i nyheterna. Attityder till 

det journalistiska arbetet som är allmänna bland de finlandssvenska journalisterna – till 
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exempel att principer om balans och neutralitet ska styra nyhetsrapporteringen oberoende 

av ämne, att människor får uttrycka åsikter och argument baserade på sin övertygelse i 

nyheterna och att journalistiken får och ska granska religionens inflytande i samhället kritiskt 

– har också sina motsvarigheter hos danskarna. Dessa betonade vikten av att närma sig 

religion som alla andra ämnen, med opartiskhet, kritisk granskning, fördomsfrihet och för att 

informera läsaren. I båda studierna finns även en enighet om religionen som en privatsak, 

samtidigt som de också visar att det finns visst utrymme för den inre dimensionen av religion 

och religiösa personer i medierna. En skillnad som kan observeras är att de finlandssvenska 

journalisterna åtminstone i teorin är mer positiva till att ha reportrar som är specialiserade på 

religion. 

Baserat på det här finns alltså många likheter i det sätt som journalister i Norden, och 

även i andra delar av Europa, förhåller sig till sitt yrke och religionens roll i samhället. Den 

sammanlagda kunskapen från de här studierna bidrar till en sammanhängande helhet att 

foga in i bilden av den roll medierna i dag spelar i det samtalet om religion. 

Informanterna i min studien är få till antalet, men utgörs av såväl icke-religiösa som troende 

kristna och "traditionskristna". Dessa tre grupper representerar i sin tur en stor del av den 

finländska befolkningen (jfr kapitel 3.2). Även om det på grund av det lilla antalet informanter 

naturligtvis inte går att jämföra frekvenser. I Jensens studie hade de intervjuade danska 

journalisterna en likadan religiös profil som medel-dansken. Att journalister som grupp trots 

det här uppfattas som icke-religiösa kan, enligt Vasilendiuc (2012), bero på de krav som 

deras yrke ställer på neutralitet och objektivitet. Exempelvis upplevde en del informanter i 

min studie, vilka själva är religiösa eller positivt inställda till religion, detta som något 

konfliktfyllt i förhållande till journalistens neutralitet och objektivitet. Ett par upplever därtill 

nyhetsmedierna vara avståndstagande och skeptiska till religion. Mediernas sensationalism 

är ett tema några tar upp; synen är i huvudsak kritisk även om sensationssökande också 

möter förståelse. Motsvarande frågor tas egentligen inte upp i någon annan av de 

europeiska studierna, men i enkäten med amerikanska journalister såg Winston och Green 

(2012) att en tredjedel tyckte rapporteringen var för sensationell och en fjärdedel att 

medierna var fientliga mot religion. De journalister som på det här sättet kritiserar mediernas 

behandling av religion ser sannolikt frågan ur en synvinkel som mer liknar de religiösa 

samfundens. Slutsatsen blir att någon form av personligt engagemang ökar känsligheten för 

kritisk eller sensationalistisk rapportering. Samtidigt uppvisar flera informanter också en 

känslighet för hur deras personliga inställning kan påverka dem i arbetsrollen. 

Andra kritiska attityder som finns representerade bland de finlandssvenska 

journalisterna handlar om att ämnesområdet religion är svårt att navigera i en objektiv 
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journalistroll och att många journalister kanske inte har det intresse och den insikt som 

kunde behövas. Flera informanter uttryckte någon form av självkritik gällande sin egen 

kunskapsnivå, i synnerhet om islam, och en del var inte helt främmande för tanken att en 

journalist som själv är engagerad i ett religiöst samfund skulle ha bättre insikt och kontakter. 

Att journalisterna saknar kunskap, specialisering och relationer till källor, inte bara när det 

gäller islam utan också kristendomen, är något som betonas ännu mer av Dahinden et al. 

(2011). Motsvarigheter hittas också i den amerikanska enkätstudien där hälften av 

journalisterna höll med om att det är mer utmanande att rapportera om religion än om andra 

ämnesområden samt att brist på kunskap är en stor utmaning. Bland de finlandssvenska 

journalisterna var det ändå vanligt att använda arbetets praktiska omständigheter och 

journalistens förmåga att göra research för att förklara och motivera ett mindre 

kunskapsbehov. En ståndpunkt som uttrycktes var till exempel att den egna redaktionen gör 

ett gott jobb efter omständigheterna och bättre än en del andra – på samma sätt ansåg 

också över hälften av de amerikanska journalisterna att deras egen organisation håller god 

kvalitet på rapporteringen om religion. Bland journalisterna förekommer alltså självkritik, 

självutvärdering och uppfattningen att mer kunskap kunde vara till nytta. Samtidigt är 

självkritiken inte så stark att den inte skulle gå att bortse från med hänvisning till yttre 

omständigheter eller att man åtminstone är bättre än andra. 

De starkaste kritiska attityderna framkommer när det gäller islam. Framför allt finns 

det en allmän kritisk inställning till att islam kopplas till terrorism och muslimer 

stereotypiseras och vilka följder det får för nyhetspublikens inställning. Detta speglar den 

kritik journalisterna i Ewart, Pearson och Healys (2016) studie uttrycker. Däremot är den 

eventuella problematiken i nyhetsmediernas fokus på det negativa mer omstridd bland de 

finlandssvenska journalisterna. Det konstateras till exempel att nyhetens definition i sig gör 

att nyheterna ofta är negativa. Att få informanter i min studie är lika självkritiska eller 

problematiserar rapporteringen i den grad som i Ewart, Pearson och Healys studie kan 

också förklaras av hur studierna utformats och att forskarna där uttryckligen fokuserat på 

dessa frågor och problem. 

Enligt Jensen (2006) var de danska journalisterna påverkade av och förde vidare rådande 

västerländska, luthersk-protestantiska normer om religion, sekularitet och religionen som 

privatsak, vilket han ser som ett möjligt hinder för en kritisk och analytisk nyhetsrapportering. 

Vissa liknande mönster och enskilda attityder finns också bland de finlandssvenska 

journalisterna. Till exempel finns det en tendens att likställa kristendom med den lutherska 

kyrkan, uppfattningar om att en religiös tro inte platsar i nyheterna samt en positiv inställning 

till människor som "inte tar så allvarligt på tro". Samtidigt förekommer även kritik mot den 
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sekulära normen. Jensen menar också att journalisterna visade litet intresse för hur deras 

inställning till religion påverkar diskurser i samhället. Det här kan inte sägas vara fallet med 

de finlandssvenska journalisterna. Åtminstone när det gäller islam finns det en medvetenhet 

om hur medierna kan bidra till att stärka missuppfattningar och fördomar. 

En relevant frågeställning blir då om och hur den här medvetenheten kunde påverka 

beteenden och handlingar. De finlandssvenska journalisterna nämner speciellt 

nyhetsvärdering och praktiska och ekonomiska begränsningar som orsaker till problemen i 

nyhetsprocessen, faktorer som i stor utsträckning liknar de bakgrundsfaktorer Ewart, 

Pearson och Healys informanter identifierar. Dessa är också faktorer som inte kan styras av 

en person eller kanske ens en hel redaktion. I informanternas argumenteringen har 

nyhetsvärdering, tid och pengar kanske främst karaktären av förklarande omständigheter, 

inte så mycket av faktorer som kunde åtgärdas för att minska upplevda brister. Den 

sammanlagda bilden blir här att attityderna till nyheterna som källa till information om 

kristendomen och islam, bland journalister i de här västerländska kontexterna, i stor 

utsträckning gynnar status quo i nyhetsrapporteringen. 

6.2 Den medialiserade religionen förmedlas i nyheterna 

Spänningar mellan professionella värderingar och attityder 

I journalisternas argumentering finns många spår av de traditionella ideal och uppdrag som 

tillskrivits journalistiken: Journalistiken ska bidra med information som låter medborgarna i en 

demokrati fatta väl underbyggda beslut, representera medborgarna och låta deras röster bli 

hörda. Journalisterna ska vara objektiva och neutrala och kritisk granska dem som har 

makten i samhället. (jfr McNair 2009) I argumenteringen framträder också tanken om att 

journalister har en särskild expertis att samla och sprida kvalitativ information, som inte 

lekmän har – en tanke där objektiviteten som yrkesideologi ligger till grund (jfr Schudson 

2001). Den här typen av grundläggande ideologi kring vad journalistiken är och hur den ska 

fungera verkar alltså ha konkreta följder för hur informanterna förhåller sig till sitt yrke och 

därmed i förlängningen till religiösa traditioner som nyhetsämnen. Det här förklarar också 

varför en del informanter tycks uppleva en tydlig konflikt mellan hur de skulle önska att 

nyheterna kunde representera ett visst ämne och de krav och ramar som yrkesideologin 

skapar. Den här spänningen mellan de professionella värderingarna och attityderna till 

kristendomen och islam i nyheterna är utan tvivel ett av de centrala fynden i den här studien. 

89 



Samtidigt finns det i nyhetsvärderingen och nyhetsprioriteringen, vilka journalisterna 

genomgående betonar, en dimension av val och bedömning där även de personliga 

attityderna till nyhetsämnet kan spela in. Till exempel när journalisterna (eller i vissa fall de 

medier de arbetar för) skiljer på de yttre och inre dimensionerna av religion, uppkommer 

situationer där attityderna kan påverka om och hur ett ämnet representeras i nyheterna. 

Även om informanterna betonar de religiösa traditionernas lika ställning i förhållande till 

andra nyhetsämnen är det alltså svårt att bedöma till vilken grad nyhetsvärderingen och 

nyhetsmedierna som gatekeepers verkligen klarar av att vara objektiva och opartiska. 

I analysen framträder också förhållningssätt till källor och fakta som är förenliga med 

idealen om journalistens neutralitet och objektivitet. Det handlar till exempel om att 

nyhetsjournalisten ska tala med de berörda och religiösa personer ska få uttrycka sig utifrån 

sin övertygelse, samtidigt som utomstående eller expertkällor kan vara nödvändiga tillägg i 

en kontroversiell fråga. I allmänhet visar informanterna att de inte är kritiska till religiösa 

individer som källor och gör inte skillnad på dem och andra källor som har samma roll, det 

vill säga som berörda eller "case". Här finns ändå ett visst samband mellan den personliga 

attityden till religion och inställningen till religiösa personer. Informanter som själva är mer 

främmande för tro tar en mer kritisk ställning – till exempel ifrågasätter de religiösa 

argumentens hållbarhet eller ställer tro mot fakta – medan andra kan anse att människor 

med en tro hörs för lite i nyheterna. Journalistens egen åskådning och familjaritet med 

religiösa frågor och tro kan alltså inverka på vad hen bedömer vara intressant och relevant. 

På det här området beskriver även litteraturen (se avsnitt 3.4) hur journalisten som 

producerar nyheten och interaktionen med källorna påverkar hur ett ämne ramas in och vilka 

tolkningar som framhävs. Objektivitetsidealet till trots kan alltså attityden till ämnet och 

inställningen till källan – till exempel om journalisten väljer att be en källa motivera eller 

utveckla sin ståndpunkt, låter ett citat stå för sig eller inkluderar andra källor och fakta i 

artikeln – påverka den bild nyhetspubliken tar del av. 

Flera informanter noterar att en journalists kunskap om eller familjaritet med religion 

påverkar sådant som kontakt till potentiella källor, insikter i vad som kan vara en nyhet och 

hur den ska presenteras för att intressera läsare. Den här analysen får stöd av Mitchell 

(2012) som anser att journalister lätt förbiser religiösa aspekter i nyheterna, beroende på att 

de utgår från en annan kontexter och talar ett annat språk än de religiösa källorna. Det här 

har följder för prioriteringen och inramningen av nyheter. 

Ändå är informanternas attityder relativt neutrala när det kommer till journalistens 

behov av kunskap om kristendom och islam. Informanterna är kritiska till sådan rapportering 

som ger förenklade eller svartvita bilder av en religiösa tradition eller människor som tillhör 
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den. Däremot är det egentligen bara en av informanterna som problematiserar bristen på 

kunskap om religion. Den allmänna ståndpunkten är att kunskap om kristendom och islam är 

till nytta men inte nödvändigt för att göra journalistens arbete – en principiellt positiv 

inställning som sannolikt inte har så stor praktisk inverkan. Överlag finns här en tilltro till 

journalistens yrkeskunskap. Varningar om att bristande kunskaper lägger grunden för 

rapporteringen om religion som är full av stereotyper och generaliseringar (se Gormly 1999) 

är alltså inget de flesta journalister själva skulle lyfta fram. Behovet av kunskap om 

religionernas läror får minst gensvar, vilket också talar till hur olika religionens yttre och inre 

dimension värderas. Argumenteringen kring kunskapsbehovet innehåller både positivt 

vinklade motiveringar – som att det hör till journalistens arbete och expertis att läsa in sig på 

ämnen – och negativt vinklade förklaringar – till exempel att rutinerna och tidspressen i 

arbetet är sådant att det fungerar så som det måste göra. De här argumenten är inte 

främmande för förespråkare av religiös läskunnighet. Spencer och Wakelin (2015) erkänner 

att nyheternas logik och rutiner fungerar på samma sätt för ämnet religion som för andra 

ämnen och sätter samma press på journalisterna. Kanske är då det realistiska kravet att 

ställa på journalisternas kunskap om olika religiösa traditioner – givet de faktorer som 

presenterats här – att det åtminstone skulle finnas en medvetenhet om gränserna för den 

egna kunskapen, något som en del av journalisterna själva påpekar. 

Attityderna ger stöd för mediernas definierande roll i samhällsdiskussionen 

Attityden bland informanterna är att nyhetsmedierna i dagens samhälle i någon mån har en 

roll som källa till information om kristendom och islam. Bland informanterna finns tydliga 

uppfattningar om att medier kan påverka människors uppfattningar. I enskilda motiveringar 

framträder exempel på de faktorer som bidrar till att medvetandegöra religion. Flera 

informanter framhåller kulturskillnaderna som ett argument i relation till varför och hur islam 

och muslimer representeras i nyheterna. Klyftan mellan det sekulära och religiösa kan också 

observeras i argumenteringen, både hos de informanter som själva är icke-religiösa och de 

som har någon slags relation till ett religiöst samfund. Den syns bland annat när informanter 

uttrycker sig om religiösa argument och deras hållbarhet i nyheterna. Det här ligger i linje 

med den litteratur som säger att medvetenheten om religion växer hos finländarna och i 

andra västerländska, sekulariserade kontexter. De faktorer som anses bidra till den växande 

medvetenheten är just att religionen får synlighet genom konflikter samt genom dissonansen 

mellan olika kulturer eller mellan sekulärt och religiöst (se avsnitt 3.3). 

Här anser Hjarvard, liksom Moberg och Sjö (2012), att media har stort inflytande på 

hur religiösa frågor – olika åsikter, värderingar och positioner – uttrycks, sprids och 
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diskuteras i den offentliga sfären. Nyhetsjournalistiken är förstås bara en del av media. 

Religiösa symboler förmedlas också i underhållning och flera informanter sätter sociala 

medier i rollen som den främsta skyldiga när det gäller att sprida information som föder 

missuppfattningar och fördomar. Det specifika för nyhetsmedierna är att de har sina egna 

format och en egen medielogik som formar och ramar in informationen (se Hjarvard 2011). 

De finlandssvenska journalisternas attityder till journalistiken och dess uppdrag betonar 

sådant som nyhetsvärdering och -kriterier, objektivitetsidealet och journalistikens roll som 

kritisk granskare – vilket motsvarar Hjarvards beskrivning av journalistikens medielogik. 

Mediets logik sätter ramar och gränser för när, hur och på vilka villkor religiösa frågor tas upp 

i nyheterna. 

I en del av informanternas argumentering aktualiseras tanken om att ämnen som får 

mycket synlighet genom mediernas rapportering också påverkar den offentliga agendan 

utanför medierna. Det gäller i synnerhet islam, men även mindre kristna rörelser. De 

argument som framförs går ut på att medier, både nyheter och sociala medier, påverkar 

människors uppfattningar, vad de pratar om och kommenterar – till exempel så att synlighet i 

nyheterna kan skapa debatt och missnöje riktat mot en religiös grupp. Samtidigt är det en 

del informanter som betonar principen om konsekvensneutralitet, vilken i grunden motsätter 

sig att journalisten anpassar sig efter hur nyhetspubliken kan tänkas reagera, så länge det 

som rapporteras är korrekt och relevant. Konsekvensneutralitet – eller hur journalisterna 

tolkar och förhåller sig till den principen – verkar alltså spela en central roll för vilka 

avväganden och bedömningar journalisten gör när hen porträtterar olika ämnen, personer 

och grupper i nyheterna. 

När kristendom och islam representeras i nyhetsmedierna står journalisterna för 

urvalet och inramningen. Enligt Hjarvard (2012) skulle det här betyda att religionerna först 

underställts journalistiska krav på objektivitet och nyhetsvärde; för att representeras i 

nyheterna bör religiösa aktörer agera som pålitliga och relevanta nyhetskällor. Resultaten i 

den här studien överensstämmer bara delvis med detta. Det finns en stark betoning på 

nyhetsvärdet, men kravet på fullständig objektivitet gäller främst journalisten. Visserligen 

förekommer uppfattningar bland informanterna som lutar mot att diskussionen i journalistiska 

genrer ska eller i huvudsak kommer att bestå av rationalitet och förnuftsmässiga argument 

(jfr Hjarvard 2016). Det här betyder ändå inte att åsikter och argument baserade på religiös 

övertygelse skulle vara uteslutna i nyheterna, utan tvärtom intar alla informanter 

ståndpunkten att de får finnas. Här ligger attityderna något mer i linje med Habermas (2006) 

resonemang om att det inte kan krävas av religiösa personer att de ska kunna basera sina 

politiska åsikter och argument på helt sekulära grunder. Samtidigt som religionerna på 
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många sätt underställs nyheternas medielogik finns alltså någonstans i grunden, hos de 

flesta informanter, en medvetenhet om den betydelse religion har för människor också i dag. 

Den här medvetenhet ger stöd för idén om det postsekulära samhället. 

Hjarvard (2012) beskriver två olika sidor av hur den nordiska journalistiken förhåller 

sig till religion. Å ena sidan håller journalistiken sig på armlängds avstånd från både religiösa 

och politiska organisationer. Å andra sidan kan mediernas inramning av nyheterna ge 

upphov till sensationalism eller utsätta religionerna för kritik som är baserad på det sekulära 

samhällets normer. Båda dessa sidor finns det exempel på i informanternas argumentering, 

men de värderas klart olika. Att hålla ett avstånd till religion har samband med journalistens 

objektivitet och är ur den synvinkeln något som en del informanter framhäver. När det gäller 

nyheternas porträttering av religion är attityderna i vissa fall mer kritiska; sensationssökande 

journalistik är något flera uttryckligen kritiserar. Samtidigt är det troligt att nyheter där 

religionen ses i ett kritiskt ljus även gynnas av principer om nyhetsvärdering och opartiskhet. 

Ur journalisternas synvinkel kan nyhetsmedierna inte beskyllas för att fokusera på negativa 

nyheter, eftersom yrket ideologi och mediets logik säger att dessa har prioritet. Däremot 

erkänner journalisterna att den helhetsbild som därmed förmedlas – till exempel av islam – 

inte är oproblematisk. 

Teorin om medialisering av religion säger – med grund i den genomsnittliga nordbons 

relation till religion och tro – att medierepresentationer av religiösa traditioner ligger till grund 

för den vanliga människans kunskap om dessa. Överlag ger de attityder journalisterna i den 

här studien uttrycker stöd för tesen att medierna har en central roll i att definiera och rama in 

frågor om kristendom och islam i samhällsdiskussionen. När alla argument och 

omständigheter beaktas är journalisternas attityd till och medvetenhet om att nyheterna 

bidrar till att informera människors bild av kristendomen och islam ändå sekundär. Första 

prioritet tilldelas det som med ett övergripande begrepp kan benämnas nyheternas 

medielogik. På så sätt formas en sådan nyhetsrapportering, med de representationer av 

kristendomen och islam, som beskrivs i tidigare forskning. 

6.3 Relevans och förslag på vidare forskning 

Att den här studien i stor utsträckning bekräftar resultaten från tidigare forskning inom 

samma område talar för att studieupplägget och forskningsmetoden varit relevanta för att nå 

ett svar på den formulerade forskningsfrågan. Jämförelsen med tidigare studier och de 

gemensamma mönster som framträder tyder också på att resultaten i den här avhandlingen 

– trots den kvalitativa metodens inneboende begränsningar – verkligen kan berätta något 
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om de attityder som finns representerade bland finlandssvenska nyhetsjournalister, inte 

enbart i den här gruppen informanter. Parallellerna till tidigare forskningsresultat bestyrker 

även rimligheten i de slutsatser och tolkningar som gjorts. Framför allt understryks 

rimligheten i analysen av att varje slutsats kan stödjas på exempel och citat ur intervjuerna. 

Den forskningsmetod som användes i den här studien utgår från färdigt formulerade 

påståenden som informanterna ombeds ta ställning till. Dessa påståenden, till stor del 

baserade på verkliga fall och exempel, gjorde det möjligt för informanterna att argumentera i 

frågor och ämnen som de inte nödvändigtvis reflekterat kring tidigare eller hade helt färdigt 

formade åsikter om. Det här främjar möjligheterna att fånga upp sådana attityder som är 

relevanta för studien och forskningsfråga. Dessutom lade påståendena och de tematiska 

helheterna grunden för en strukturerad och systematisk analys. Analysen av materialet 

genomfördes i två separata omgångar, med fokus först på attityderna i gruppen som helhet 

och sedan på särdragen i de enskilda informanternas attityder. Att dessa analyser 

överensstämmer med varandra och bildar en sammanhängande helhet bestyrker 

reliabiliteten i metod och analys. 

Det här var anledningarna till att jag valde en sådan metod, trots att den sätter upp 

vissa ramar för vad det är informanterna uttrycker attityder till och därmed innebär en viss 

begränsning. Jag formulerade påståendena utgående från teorier och tidigare forskning 

samt med ambitionen att inkludera flera olika synvinklar, men det är ändå möjligt att 

formuleringarna till viss del inverkat på till exempel hur kristendomen och islam som 

attitydobjekt uppfattas av informanterna. Med bakgrund av den kunskap som resultaten av 

den här studien ger om attityderna till nyheterna som källa till information om religion kunde 

det därför vara givande att utföra en liknande studie med en mer ostrukturerad intervjuform 

för att se ifall där framträder ytterligare attitydkategorier eller avvikande sådana. 

De skillnader i attityderna till kristendom och islam i nyheterna som framkommer i 

den här studien ger skäl att ytterligare granska vilka orsaker som ligger bakom dessa. En 

annan aspekt som också skulle vara relevant att studera på ett vidare plan är attityderna 

bland nyhetschefer, producenter och andra med arbetsledande uppgifter på 

nyhetsredaktioner. Den här studien visar att praktiska och ideologiska begränsningar som 

ingår i arbetet och rutinerna utgör en stor del i informanternas argumentering och här har de 

personer som leder arbete en central roll. 

En naturlig begränsning som alltid följer med valet av en kvalitativ metod är att 

analysen kan berätta hurdana attityder som förekommer bland journalister, men inte hur 

frekvent förekommande de är eller hur de fördelar sig på hela populationen. Däremot ger en 

kvalitativ studie som den här grund för och möjligheter till att i förlängningen utföra 
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kvantitativa och storskaliga studier på samma område. Med vidare studier skulle det bli 

möjligt att få en bredare bild av journalisternas attityder genom att visa hur vanliga de 

attitydkategorier som uppträder i den här gruppen informanter är, samt genom att studera 

sambanden mellan attityderna och olika bakgrundsfaktorer. Eftersom jämförelser mellan 

resultaten i den här studien och tidigare forskning uppvisar stora likheter med europeiska 

journalisters attityder, och till viss del med journalister i andra delar av världen, kunde en 

sådan kvantitativ studie även sträcka sig till ett internationellt plan, eller göras som en 

jämförelse mellan olika nationella kontexter. 
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Appendix 1 
Intervjuguide. 

Tema 1: Bakgrundsfrågor 1 
Ålder. 

Journalistisk arbetserfarenhet. 

Typ av arbetsuppgifter på nuvarande arbetsplats. 

Tema 2: Religionernas representationer i nyheterna 

P1. Ungefär tre fjärdedelar av Finlands befolkning hör officiellt till ett kristet samfund. Därför är 
det viktigt att nyhetsmedier uppmärksammar kristna samfunds verksamhet och händelser som 
hör ihop med kristna traditioner. 

P2. I förhållande till andra minoritetsreligioner får islam oproportionerligt mycket utrymme i 
nyhetsmedia. 

P3. Religion är en privatsak och har därför överhuvudtaget ingen plats i nyheterna. 

P4. I delar av USA har den så kallade kristna högern stort politiskt inflytande. Även i Finland 
finns ett politiskt parti som grundar sin politik på kristna värderingar.  

Journalister borde kritiskt granska religionens inflytande på politik och samhälle och 
hjälpa publiken skilja mellan religiösa och faktabaserade argument. 

P5. Islamiska staten, terrorattacker, "flyktingkrisen", är några nyhetsämnen som varit aktuella. 
I nyheterna borde islam få en större roll för att och förklara och ge kontext åt 

internationella konflikter och våldshandlingar. 

P6. När den könsneutrala äktenskapslagen trädde i kraft den 1 mars 2017 var bland annat 
prästernas förhållningssätt till äktenskapslagen ett aktuellt ämne.  

I ämnen som det här behöver en journalist inte presentera "båda sidor". Åsikter och 
argument som bygger på Bibeln eller någon annan religiös skrift är inte relevanta i en saklig 
nyhetsrapportering. 

Tema 3: Journalistens ansvar 

P7. Den vanliga finländaren vet inte speciellt mycket om islam, utan får en stor del av sin 
kunskap från olika typer av media. Till en journalists uppdrag hör att bidra till allmänbildningen 
om religioner. 

P8. Nyheterna ska främst uppdatera människor om aktuella händelser. Den som vill ha mer 
bakgrund och fördjupning på ett specifikt ämne, som religion, hittar lätt sådan informationen på 
egen hand. 
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P9. Fall av sexuella övergrepp inom olika kristna samfund har rapporterats på många håll i 
världen, också i Finland. Sommaren 2016 var Svenska kyrkans spenderande på resor en 
huvudnyhet i svenska medier. 

Det är på sin plats att nyheterna speciellt lyfter fram kontroverser och skandaler, också 
när det gäller kristna samfund. 

P10. Den vardagliga verksamheten inom kristna samfund intresserar inte majoriteten av 
nyhetsmediernas läsare, lyssnare och tittare. 

P11. År 2005 publicerade danska Jyllands-Posten tolv satirteckningar föreställande profeten 
Muhammed. Publiceringen väckte häftiga protester från muslimska grupper, eftersom det inom 
islam är förbjudet att avbilda en profet. Tidningen hävdade att syftet var att väcka debatt om 
press- och yttrandefriheten. 

I vissa situationer finns det skäl att ta hänsyn till en person eller grupps religiösa 
övertygelse framom yttrandefriheten. 

P12. Om en politiker, eller annan offentlig person, som har en uttalad kristen tro figurerar eller 
deltar i nyheterna kan han eller hon anses vara en representant för religionen. 

P13. Studier har visat att islam i nyheterna ofta förknippas med våld och hot mot samhället. 
Eftersom det här kan bidra till att sprida fördomar borde nyhetsmedier fokusera mer på positiva 
nyheter och berättelser om vanliga muslimer. 

P14. En människas religiösa övertygelse är något personligt. Den är inte något en journalist har 
rätt att behandla eller fråga efter i en intervjusituation. 

Tema 4: Behov av kunskap 
P15. Kristna samfund och individer är betydande aktörer i det finländska samhället. En 
journalist behöver därför kunskap om hur de största kristna samfunden är uppbyggda, hur de 
styrs och verkar i samhället, samt vilka deras centrala värderingar är. 

P16. I förhållande till kristna kyrkor är islam en marginell företeelse i västvärlden. Om en 
nyhetsjournalist skulle få ett uppdrag som på något sätt berör islam räcker det med att ta reda 
på de fakta situationen kräver. Förkunskaper är inte nödvändiga. 

P17. Det är alltid bättre att använda forskare och andra utomstående experter som källor i en 
nyhet som rör ett religiöst samfund, eftersom samfundets ledare och medlemmar inte är 
objektiva. 

P18. För att kunna förstå och förklara vad som motiverar en kristen eller muslimsk persons 
handlingar och åsikter behöver en journalist vara bekant med den religionens skrifter och lära. 

P19. En nyhetsredaktion borde ha en journalist med religion som specialområde. 

P20. En journalist som själv är aktiv inom ett religiöst samfund har bättre förutsättningar att 
rapportera grundligt och nyanserat om nyheter som rör religion. 
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Tema 5: Bakgrundsfrågor 2 
Har du några tankar eller något annat du vill tillägga om de ämnen vi diskuterat? 

Hur skulle du definiera ditt personliga förhållande till religion och tro? 

Appendix 2 
Citat ur intervjumaterialet. 

Informant A 
A1: Man kan ju också säga att det till vårt uppdrag hör att bidra till allmänbildningen om miljöfrågor eller 
om kommunalpolitik eller om byggregler (P7) … oberoende om det skulle ha stått kristna samfund eller 
politiska samfund eller skolvärlden eller nånting annat. Vi kommer ju tillbaka till det här att "hund bet man" 
är ingen nyhet men "man bet hund" [är en nyhet]. (P9) 
 
A2: Man måste ju också fråga sig vad publiceringen av vissa saker får för följder för tidningens 
trovärdighet och för hur läsarna uppfattar saker och ting. De där måste man väga mot varann. Och då 
kanske det inte alltid handlar om ett renodlat arbete till fromma för yttrandefriheten, det kanske bara 
handlar om att man vill få mycket klick eller mycket uppmärksamhet eller få många att läsa ens text och 
då gör man nånting kontroversiellt. Och om det är det främsta syftet, ja, då kan man ha olika åsikter om 
det. Men i princip tycker jag inte att en religiös övertygelse står ovanför nånting annat, nej. (P11)  

Sen finns ju alltid risken för den där hemmablindheten. Precis samma sak, man talar väldigt 
mycket inom sportjournalistiken till exempel att den är väldigt vinklad för att det bara är sportintresserade 
som skriver sportnyheter och då kommer det ganska lite kritik, man ser liksom det bara ur en viss 
synvinkel. [...] Men samtidigt är det ju helt klart att en person som är specialinsatt i något område via ett 
aktivt engagemang, eller annars har stor kunskap, skriver ju ofta på en viss nivå bättre artiklar om det och 
gör förstås inte såna här nybörjarmisstag vad gäller terminologi. Och man känner människor, man kan 
hitta intressanta intervjuobjekt och man vet vad som är på gång och man ser nyheterna. (P20) 
 
A3: Förstås försöker vi i mån av möjlighet ge bakgrund och fördjupning också på dem – oberoende av 
ämne, oberoende om det är religion eller om det handlar om trafiksäkerhet eller den nya läroplanen i 
skolan eller vad som helst. Och ja, visserligen hittar alla lätt information idag, men vi uppfattar ju själva – 
journalister och kanske speciellt, nåja, kanske inte bara nyhetsjournalister – alla journalister tänker ju sig 
att det just är vår roll idag när det finns så mycket information att försöka samla lättfattlig och vad vi 
hoppas är korrekt och balanserad information. (P8) Det är en av journalistikens grundpelare att man alltid 
ska höra båda parterna i en konflikt eller en fråga. Samma sak gäller nog också större samhällsfenomen 
tycker jag. (P13) 

Jag tycker att många [nyhetsmedier], inklusive vårt, ganska ofta skriver artiklar om islam där 
representanter för islam får mycket utrymme att säga att det är inte religionen i sig som gör någonting illa, 
utan att det är människor som gör illa. Så jag tycker inte att de behöver få ännu större utrymme. Jag 
tycker de kommentarerna kommer nästan lika fort som en terrorismnyhet som på något sätt kopplas till 
islam. Sen är det en annan sak om människor tar till sig innehållet i de här artiklarna eller inte. // Till 
exempel tror jag vi två dagar efter den här knivattacken i Åbo hade en intervju med en islamsk imam för 
ett samfund [på vår ort] som sa det som religiösa ledare brukar säga i de här situationerna: Att islam inte 
är orsaken och uppmanar inte till våld och allt det här. Och att han beklagar det som har hänt lika mycket 
som alla andra och såna här … fraser. (P5) 
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A4: Vi har ganska många journalister i dag som är ganska dåligt insatta i hur riksdag och regering 
fungerar, hur lagar kommer till, vilken myndighet som beslutar om parkeringsavgifterna i stan, hur 
upphandlingen vad gäller åldringsvården fungerar. Så det gäller precis alla sakfrågor om hur samhället 
sköts, jag tycker inte att specifikt är ett problem att journalister har dålig kunskap om de största kristna 
samfunden, utan det gäller också *skratt* dålig kunskap överhuvudtaget. (P15) 

Så där fungerar det på nyhetsredaktioner. Jag kommer igen tillbaka till *skratt* att det är precis 
samma sak: Vi skriver om skarvar utan att ha insikt om miljöbiologi. Så ja, så där funkar det. Och så där 
måste det funka, för annars skulle vi aldrig få nånting färdigt. // Sen är det ju upp till enskilda journalister, 
och de här journalisternas förmän som granskar artiklarna före de publiceras, att är det här tillräckligt, har 
du tagit reda på tillräckligt med fakta för att kunna skriva det här. Och det gäller ju oberoende av ämne. 
(P16) Nå, det skulle ju vara jättebra om man bara skulle kunna skriva artiklar om sånt som man är bekant 
med, men tyvärr så fungerar det ju inte så. [...]  det är nog som med de flesta andra nyhetsämnen så att 
man som journalist måste lita på sin allmänbildning och sin förmåga att förstå när man inte förstår och ta 
reda på när det behöver tas reda på. (P18) 
 
A5: Det kan betyda just den här typen av artiklar som kanske handlar om ett terrorbrott som påstås vara 
utfört i islams namn och sen ber man någon islamkännare – antingen då inifrån samfundet självt eller 
någon som forskar kring islam eller överhuvudtaget har stor kunskap om religionen – att berätta, ge 
bakgrund. (P7) 

Just med asylsökande så har det ju skrivits väldigt mycket i termerna av asyl- eller flyktingkrisen 
och problemen och hur man inte får asyl, eller hur man behandlas illa, eller folk som måste vänta flera år 
på att få sina besked. Men sen görs det förstås också som motvikt till det här nyheter eller reportage och 
artiklar om asylsökande som har det bra och som kanske har kommit in i någon föreningsverksamhet 
eller har fått igång ett normalt liv – som en sorts motvikt till de negativa nyheterna, för att eventuellt 
försöka balansera den här bilden. (P13) 
 
A6: Det är samma sak med det här att kyrkan är en stor institution i samhället och som konstaterades 
tidigare så hör tre fjärdedelar av finländarna till den föreningen. Så det är klart att vi ska skriva om religion. 
(P3) Troende personer citerar ju också Bibeln och det får de också göra, utan att någon upplever att det 
är konfliktfyllt. Det är en så inrotad del i vår kultur och vårt samhälle att man kan citera sånt som "man 
ska älska sin nästa som sig själv" eller sånt här, för det tycker man är helt givet och självklart. Det kopplar 
ingen så snabbt till att det har någonting med bibeltroende att göra. (P6) 
 
A7: Om vi går och intervjuar asylsökande på [en asylmottagning] om att det är väldigt trångt i rummen 
eller att ingen har städat deras [toaletter] på två veckor eller nånting annat – inte frågar vi ju då "är du 
muslim?", för det har ingenting med själva grundproblemet att göra. // Å andra sidan om det är uppe ett 
ärende i planläggningsnämnden att det finns bygglovsansökan om en moské, så är det ju klart att då 
kommer det fram att det här handlar om religion och man riktar frågor som har att göra med: Varför vill ni 
ha en moské? Varför säger er religion att man måste ha en moské? Varför kan man inte bara sitta i en 
skolsal och be? (P14) 
 
A8: Vi kan ju göra bättre texter och försöka förmedla det på ett bättre sätt. Men jag tycker att det nog 
kommer fram ganska ofta, att man också ger en bakgrund. Sen finns det väldigt mycket korta snabba 
[texter] och där kommer det förstås inte varje gång en anslutande förklarande artikel. Men det gör det ju 
inte med några andra fenomen heller. Att man skriver om klimathotet och sen skulle ha en anslutande 
artikel där man förklarar forskningen kring klimathotet, så funkar det ju tyvärr inte i snabb 
nyhetsförmedling. (P5) 

Informant B 
B1: Jag tror att journalisterna så där i snitt borde ha lite mer kunskap om just de här frågorna än vad vi 
har. Jag tror att på ganska många redaktioner är det säkert så att i den mån det ska rapporteras om 
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frågor med några kristna anknytningar så är det en eller två reportrar som har skrivit om det förut, så det 
faller på dem. [...] Det är alltid bra om det finns sakkunskap och journalisten vet vad den talar om. Men 
det är också en så fundamental sak det här med tro att alla borde ha vissa baskunskaper // Men om det 
går mera på djupet skulle jag nog känna mig väldigt utsatt som journalist, om jag skulle bli ombedd att 
skriva något mer djupgående reportage om ... Jag skulle känna mig i behov av att ta reda på ganska 
mycket innan jag skriver, för inte är mina egna baskunskaper heller tillräckliga på det här området. (P15) 

Det är också onödigt att hävda yttrandefriheten in absurdum. Det är en viktig frihet, men det 
finns andra friheter och rättigheter också, och dit hör till exempel rätten till en religiös tro och så vidare. 
Jag menar man kan polemisera i all evighet om vad som är viktigare och vilket går före, men man kan 
också som journalist visa hänsyn och låta bli att avsiktligt irritera bara för att man på något sätt har rätt till 
det i yttrandefrihetens namn. (P11) 

 
B2: Man borde på något sätt på djupet lyckas förklara vad islam handlar om och vad det går ut på … 
Vad finns det för sorts muslimer och vad är det för skillnad på så att säga vanliga muslimer och islamska 
fundamentalister? Så att folk inte drar alla över en kam, för den typen av generalisering är helt livsfarlig, 
då kommer man in på riktigt farliga spår. Så det är absolut jätteviktigt att reda ut de här begreppen och 
vad som ligger bakom dem och jag tror det är en av de viktigaste uppgifterna som massmedierna har 
egentligen för tillfället: att få folk att förstå det där. (P5) 

Det är få som är insatta i islam, verkligt få, och jag tror att den stora majoriteten inte vet speciellt 
mycket om nånting. Och så har man sina förutfattade meningar som förstärks av det som man ser i 
medier. Och när sociala medier fungerar som de gör att alla lever i sin lilla bubbla så stärks lätt ens eget 
intryck och en massa missuppfattningar frodas där. Så jag tycker att det uttryckligen hör till en journalists 
uppdrag att bidra till allmänbildningen, om religioner och om allt möjligt annat. (P7)  

Om man skriver om muslimer eller islam så skulle det vara viktigt att man i de texterna talar med 
muslimer om islam. Och jag skulle också vilja se, istället för positiva nyheter, intervjuer med muslimska 
vad som helst – ingenjörer eller busschaufförer eller nånting sånt – där de berättar om sitt arbete och 
berättar hur det fungerar och allt möjligt sånt här. Vid sidan om eller liksom underförstått så råkar de vara 
muslimer, men de kan vara experter på nånting alldeles annat. Det skulle på något sätt ta dem så mycket 
närmare oss. (P13) 

 
B3: Jag håller med om att man borde granska religionens inflytande på politik och samhälle, men det är 
inte bara Kristdemokraterna som grundar sin ideologi på en, vad ska man säga, en värdegrund som är 
influerad av kristet tänkande, utan nog finns det mått av det också hos andra partier. Men det är ganska 
svårt att se när religionen börjar ha ett inflytande i politiken, för det är alltid fråga om värderingar. Politik 
får inte vara fri från värderingar, tvärtom ska det ju vara ideologier som styr. Men ja, att hjälpa publiken 
skilja mellan religiösa och faktabaserade argument, absolut. Och att hjälpa publiken skilja mellan fakta 
och annat är ju verkligen aktuellt för tillfället, så det håller jag nog med om. (P4) Jag tycker inte att kyrkan 
har eller ska ha någon särställning, den ska granskas precis som alla institutioner. (P9) 

 
B4: Inom journalistkåren så tänker man ganska långt just sådär. Och det kan hända att intresset för den 
här vardagliga verksamheten i själva verket är mindre bland journalisterna än vad det är hos läsarna och 
hos allmänheten generellt. (P10) 

Det finns en tendens hos vissa journalister att på något sätt se det läckra i att moralens väktare, 
om man nu får säga så, blir offer för eller hamnar i blåsväder för sånt här. Men jag har alltid tyckt att det 
är ganska smaklöst att försöka rida på den lilla grejen. (P9) 

Bara på min egen redaktion också tror jag det finns de som tycker att yttrandefriheten är så 
viktigt och så på något sätt helig för dem att man aldrig ska behöva ge avkall på den. Så det är nog en 
fråga som i fortsättningen också kommer att diskuteras (P11) 
 
B5: Om man går så långt som till mediernas lönsamhetsproblem så vi skulle vara tvungna att skriva om 
sånt som lockar till läsning och det kan hända att såna här – analytiska, mera djuplodande, 
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allmänbildande, som är dyrare att göra, det tar längre tid – att de kanske inte alls lockar särskilt mycket 
läsning. Folk läser sånt som de vill läsa och inte sånt som de borde läsa. Det är det som är problemet 
med journalistiken. Så det är svårt att göra. Men jag tycker i synnerhet Yle som har sin finansieringsbas 
som ser lite annorlunda ut, till Yles uppdrag hör i allra högsta grad att bidra till den här allmänbildningen. 
Det hör också till vårt uppdrag, men det kanske är ännu knepigare för oss att göra det. (P7) 

Det är absolut jätteviktigt att reda ut de här begreppen och vad som ligger bakom dem och jag 
tror det är en av de viktigaste uppgifterna som massmedierna har egentligen för tillfället: att få folk att 
förstå det där. Det kan vara att vi är lite sent ute redan, visserligen görs det försök hela tiden. Det är svårt 
också. Och så är det också så att när folk har en uppfattning så är det inte så lätt att med vilket sakligt 
faktamaterial som helst ändra på det. Så det är nog problematiskt, men jag håller med om det. (P5) 
 
B6: Det handlar ju alltid om resurser och hur stor redaktionen är och så vidare. Men i den bästa av 
världar och på en lite större redaktion så skulle det vara bra om någon skulle ha religion som 
specialområde och de andra skulle ha lite bättre baskunskaper än vad de gissningsvis har. (P19) 

Massor av handlingar som kristna och muslimer utför så har väl ingen religiös koppling 
överhuvudtaget. Men om de har det så är det nog bra att vara lite bekant med läran i alla fall, så att man 
förstår det hela. (P18) 

Informant C 
C1: Man ska vara försiktig med att svartmåla en hel församling eller en hel kyrka/kyrkligt samfund bara 
för att – "bara" inom citationstecken – för att nånting sånt här har hänt. Inom nyhetsbevakning är det 
kanske inbyggt i det att nånting har hänt, som ofta är nånting negativt, och det är det som vi skriver i 
rubrikerna. Jag hoppas på att vi inte så att säga svartmålar hela det här samfundet ändå. (P9) 

Jag tror det kan vara svårt, man har ju sin egen ko i diket där. Samtidigt så vet man ju nog 
kanske mera om vad som är på gång inom ... Man har en slags – om man kan förhålla sig objektivt tror 
jag att man ändå har en bakgrundskunskap som kan vara till nytta, det tror jag. // Som med de flesta 
andra saker – till exempel om det ska handla om skolan så är du som journalist kanske inte den som ska 
fara och intervjua ditt barns lärare nödvändigtvis, utan det är sen en kollega som bör göra det istället 
kanske. Det kan vara svårt – om man är hemskt nära kan det vara svårt att ... det kan kanske kännas 
som att man sitter lite på två stolar på något sätt. (P20) 
 
C2: Jag tycker att vi som reportrar ska vara sakliga, men jag tycker nog att de argumenten är viktiga, för 
det finns många kloka konservativa människor i våra kyrkor om vi säger så. [...] Där igen är det svårt, 
faktiskt. Men jag tycker att den här människan ska få förklara vad de baserar sin ståndpunkt på. (P6) 

Det som jag tycker är illa, verkligt illa, är när högt uppsatta ledare kanske utnyttjar den här kristna 
högern – det är ju mest kanske i USA, och kanske också här, jag vet inte – att man går ut och kanske 
vinner röster genom att säga "jag är troende" eller "jag är katolik" eller "jag hör ju till kyrkan" eller vad som 
helst. Och sen kan det hända att du i ditt handlande som politiker kanske inte alls ser minsta spår av hur 
man skulle uppfatta kristna handlingar. (P4)  

Det är svårt att säga att en människa skulle kunna representera [religionen], nog är det kanske 
mera via det hon eller han säger eller hur hon eller han agerar, kan jag då tänka att den faktiskt står för 
vad hon säger … // Om en politiker som har en uttalad kristen tro och kanske inte är världens vassaste 
kniv i lådan – eller inte är speciellt klok, kanske beter sig på ett sätt som inte är riktigt vist eller klokt – så 
får det ju nog en slagsida, nog påverkar det också folks uppfattning tror jag. (P12) 
 
C3: Jag tror att det egentligen är positivt i den mån den här bevakningen är konstruktiv, att det inte är så 
att vi svartmålar islam. // Jag tror att vi har ett ansvar att informera om islam på ett sätt som är 
konstruktivt, det tror jag. (P2) Och inte med det sagt att man skulle negligera det negativa, men absolut 
så att det inte blir så svartvitt. (P13) 

Jag tror nog alltid på det där att folk ska få en röst, att man ska ha kanaler och kunna uttrycka 
sig.// Och jag tänker att i synnerhet kvinnor kanske inom de här kulturerna. Jag menar en sak som är 
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svår när hit kommer människor som har en annan religion och kultur och vi vill så väl och många gånger 
är vi också kanske ganska naiva. Även om de själva säger att nu är det faktiskt på det här sättet och det 
här är helt [normalt], till exempel hur kvinnor behandlas, så vill man ogärna skriva under det för man vill ju 
inte tro att det är så illa. Och det här är då bara en aspekt av hur det kan vara i andra kulturer. (P5) 
 
C4: Det är många gånger man via webben klickar fram och läser kanske bara inkastaren eller ingressen, 
det är inte mycket och det kan hända att det slutar där. Eller att du söker informationen någonstans. Så 
det är en ganska knapphändig [bild]. Så jag tror nog att vi också ska erbjuda fördjupning. [...] Jag tror 
många gånger människor, ja, de kanske söker vidare, men det är inte säkert att de alltid hittar den här 
sakliga informationen. (P8) 

Spontant tror jag inte att det händer så mycket inom det området att det skulle vara befogat på 
en nyhetsredaktion. Det är ju många gånger de här experterna som man – hur ska jag säga, inom en sån 
här redaktion så ska de flesta kunna göra allt. Och i spartider så är det nog nästan bara på [stora 
redaktioner] som det finns ekonomiexperter och politiska experter och så. (P19) 

*skratt* Man borde ha läst allt och kunna allt och kunna verkligen … Ja, absolut skriver jag under 
det. Men tyvärr är det ju inte alltid så ... ibland känns det ju som att man nog skulle behöva kunna mera. 
Men där tror jag nog att om det på riktigt är en större, djupare grej eller intervju eller reportage, så tror jag 
man sätter sig in i det mera också – det är nog nästan [en förutsättning]. (P18) 

 
C5: Jag tycker nog också att man behandlar kristna frågor ganska styvmoderligt i nyheterna // det är till 
exempel så att om jag har en [idé] så märker jag att okej, nu har jag fyllt kvoten med andliga frågor för i år 
*skratt* och så säger [chefen] "nja, kanske inte". (P1) Det kan jag ibland tycka att det är ganska tufft, en 
ganska tuff miljö att finnas i en sån här nyhetsredaktion. Det är hemskt mycket andra värderingar som 
styr det. Det ska vara snabbt och det ska vara det som säljer mest och det som ger mest klick och det 
ska vara konflikter och ...  (bakgrundsfråga) 

Det där är just den förklaringen som man slår kristna samfund i huvudet med. Religion platsar i 
nyheterna då när det handlar om kyrkans fastigheter eller då när kyrkan råkar ha mycket pengar [...] Men 
sen när det på något sätt gräver djupare eller kanske också utnyttjar, tycker jag, det som människor med 
en tro har – de kan ju också uttala sig om andra saker, det kan ju också handla om livsåskådning och 
vad som helst som vi behöver i samhället – så där tycker jag nog att det, många gånger sätts det i en 
liten ask just med den här överskriften att det är privatsaker. (P3) 

 
C6: Helt ärligt så är jag själv, tycker jag, hemskt dåligt insatt i islam. Eller kanske inte hemskt dåligt, men i 
varje fall känner jag att jag är lite på svag is där. (P2) 

Så det inte blir som det kan bli när det händer katastrofer eller terrorattacker och så, att det blir 
till en okänd fiende eller ett mörkt hot nånstans på andra sidan världen som … // Personligen är jag 
kanske inte så hemskt svart och vit. Här det kan ju också tänkas att man tycker "den tror si och då är 
den en hemsk människa". Men tvärtom så tror jag väl att man måste söka någon slags, en medelväg 
eller ett sätt att nå varann, fast man kanske tror olika. (P7) Det är ju det där som blir en svår situation när 
det flyttar in människor från andra religioner och kulturer i Norden. Då blir det många gånger såna här 
krockar där det – sen kan man ju hävda att om det är nånting som i vår [kultur], alltså i Norden, då är det 
de som kommer hit som ska anpassa sig till oss. Och det kan jag skriva under, det kan jag tycka, 
huvudsakligen. (P11) 
 
C7: Man behandlar kristna frågor ganska styvmoderligt i nyheterna. (P1) Sen kan det hända att det 
handlar om en arbetsfördelning också inom ett nyhetshus, vem som har de resurserna, man får dela det 
på något sätt. (P8) 

Informant D 
D1: Så har det väl blivit mer och mer. Någonting man inte pratar om. Inte pengar och inte religion. Det är 
kanske många som gör det. Och på ett sätt är det ju en privatsak, men nog tycker jag att det har en 
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plats, eller borde ha en plats i nyheterna i alla fall. Sen kan jag tänka också att – hur ska jag säga – vara 
ateist eller att ifrågasätta har ju blivit mer och mer i tiden. På något vis kanske det är ett svaghetstecken 
eller ett tecken på att man är naiv om man tror och om man pratar om det. Men man behöver inte gå så 
långt ut i världen, där är det inte alls så. (P3) 

Samtidigt måste man nog skilja på religiösa och faktabaserade argument, det anser jag. Och det 
borde vara ganska klart också, det tycker jag nog är viktigt. // Det blir ju alltid svårt till exempel när du går 
till abortfrågan. Ja, såna frågor som egentligen kanske blir samvetsfrågor. Kvinnoprästfrågan. Där flyter 
de ju ihop väldigt mycket. Men där tycker jag nog också att det är journalistens roll att faktiskt kritiskt 
granska det här också. Just när det är hälso- och sjukvården, att vi ändå skulle hålla isär dem. (P4) 

 
D2: Det är ju alltid svårt med tro och religion, för vi försöker på något vis hantera det som en vetenskap, 
angripa det på ett vetenskapligt sätt. Men tron är ju ingen vetenskap, så det blir lite konstigt. Och sen 
beror det säkert på den som rapporterar också – hur pass inkommen är den och hur mycket har den läst 
på – säkert färgas det av det också. Om du själv har en tro eller är bekant med tron och kanske på så 
sätt kan förstå den här övertygelsen som den här prästen har – eller om du utgår från att du är ateist. 
Man ska försöka vara så neutral som möjligt, men det är klart att det kommer att färga i någon mån. (P6) 

Nog tycker jag att vi ska sträva till att ger mera bakgrund och fördjupning, det ska vi alltid göra. 
Men det är ju också det här med religionen, förstås, hur beskriver du en fördjupning på ett [ämne som] 
religion? Kanske om det finns såna här grundteser som det ofta finns i religioner. Men sen hur den 
enskilde individen då tänker, att gå in väldigt djupt på det kan nog vara svårt att göra i nyhetstext. (P8) 

I grund och botten så går yttrandefriheten först. Även om det kan kännas onödigt, att man inte 
ska stöta sig med … Men det är nog en sån här grundbult helt enkelt, som bara måste [finnas]. Det kan 
ju inte [ske] våldsbrott på grund av att man säger det ena eller det andra eller visar vissa bilder. (P11) 

Nej, inte på en nyhetsredaktion. Där är det nog mera så att man måste hålla sig objektiv. [...] 
Kanske grundligt ja, om man går in mera på teologiska spörsmål och grejer. Men nog är det ju så att vi 
måste försöka hålla oss så objektiva som vi bara kan. Men nyanserat, ja det kan jag tro, man kanske på 
något vis har en förståelse för människor som har en tro. Det tror jag, men jag tror ändå att faran är ännu 
mera att saker som kommer för nära ... (P20) 

 
D4: Samtidigt skulle det också vara viktigt att berätta en nyanserad bild, berätta om de här vanliga 
människorna som är muslimer. (P2) Det där tänker jag också ibland, att vi mera borde ha med dem som 
har flytt hit eller flyttat hit, nyfinländare, att ha med dem mera som vanligt folk. Nog får man ju lite fel bild 
och det är tyvärr ofta så att de här kontroversiella stora sakerna får mycket [uppmärksamhet]. [...] Jag 
tycker att det absolut finns plats för mera positiva nyheter och att vi skulle lära känna de här människorna 
som har flyttat hit. (P13) 

Det är ju mest i kommentarerna som den här rollen, som de kommer fram de här åsikterna att 
det är religionen som ligger bakom det här. Och är det nu sen det då? Så ja, kanske kunde man 
förtydliga. Men jag är inte så säker på att bara religionen kan ge kontext. Man kan ju utnyttja vad som 
helst, vilken religion som helst för att begå brott. (P5) 
 
D5:  Hursomhelst tycker jag att det hör till allmänbildningen. Och inte bara de kristna samfunden, jag 
tycker det hör till att man har en bild oberoende. // Nog ska väl alla ha den där grundkunskapen, för att 
förstå människor och hur saker hänger ihop, det behöver man väl ha. [...] inte ska allting religion och 
församlingarna vara helt främmande inte. (P15)  

En ny moské till exempel, vad behöver du mera för förkunskap om du ska berätta om det, på ett 
sätt? [...]  Ibland lönar det ju sig att gå in där och fråga de här "basic" frågorna, inte gå in på svåra 
teologiska frågeställningar. [...] Det är kanske bättre att ha mindre kunskap än att ha en massa fördomar. 
"Basics" ska man veta, men jag tycker nog att man också kan fråga. Vi researchar ju också, men det är 
nästan helt omöjligt att börja googla islam för att du tänker att du ska gå dit till [plats på orten] och träffa 
någon i en moské. Vissa baskunskaper om religion ja, det lönar sig, men sedan ska man nog fråga. (P16) 
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D6: Men sen att gå in på djupare religiösa funderingar och sådär det tror jag faktiskt, det tror jag inte 
kommer att hända. Det finns inte tid eller … ja, tror jag inte att det … Då måste man ju kanske välja lite 
mera vem och vilken media man läser där man just lyfter fram de här frågorna mera. Men alltså korrekt 
rapportering och speciellt om det finns felaktigheter – delvis hör det till [att bidra] till allmänbildningen. (P7)  

Det är tyvärr ofta så att de här kontroversiella stora sakerna får mycket [uppmärksamhet]. Nog 
finns det annat också, men det är ofta det som folk klickar och det som blir mycket läst. Jag tycker att 
det absolut finns plats för mera positiva nyheter [...] Men det är det också, det är väl alltid snabba nyheter 
och sånt som attraherar idag. (P13) 
 
D7: Jag ser inte ner på någon religion. Jag tycker det har blivit ganska modernt att tycka att religion är 
dumt och fånigt och sådär. Så det tycker jag absolut inte. Att tro tycker jag är något väldigt mänskligt. 
(bakgrundsfråga) Fast jag tycker religion är viktigt, det får ta plats, kanske mera plats. Vi behöver inte vara 
så rädda för religionen som vi är i dag. (P4) Man tycker det är jätteskandalöst att kyrkan spenderar på 
resor och det är nästan värre än om någon annan gör det, i och med att det är kristna. Men sen igen i 
nästa stund så dissar man kristna, på ett vis. (P9) 

 Vi mera borde ha med dem som har flytt hit eller flyttat hit, nyfinländare, att ha med dem mera 
som vanligt folk. [...] Jag tycker att det absolut finns plats för mera positiva nyheter och att vi skulle lära 
känna de här människorna som har flyttat hit. (P13) 
 
D8: Ganska ofta är det ju så att det kommer [en nyhet om] att man lägger ett nytt tak på den här kyrkan, 
och den här orgeln, och sånt. [...] Men det kanske är mycket sådana saker som försvinner i det här. Det 
är inte så stora saker, så de försvinner. Skulle man ha mera resurser skulle man säkert oftare bevaka det. 
Men det kanske inte är så "smashing" … // Så det blir väl kanske mera kultur, den kristna kulturen. 
Byggnader, orglar, det blir mera det än själva verksamheten idag. (P1) 

Informant E 
E1: En journalistisk text ska ju alltid presentera båda sidor. Varje präst har ju rätt till sin egen åsikt. Men 
en journalist ska alltid visa båda sidor. [...] Om det är nån man intervjuar och den är hemskt frispråkig och 
radikal i sina åsikter så måste man ju få presentera det på det sättet, eftersom den väljer att gå ut på så 
sätt. Men in i det längsta ska väl journalisten försöka vara så neutral som det bara går. (P6) Journalisten 
ska ju rapportera om det som händer och liksom lämna allt tyckande och värderingar på så sätt utanför. 
(P13) 

I fall av sexuella övergrepp, det ska ju ingen komma undan med. Så där tycker jag absolut att 
om det har skett nånting sånt inom ett kristet samfund så ska man rapportera om det. Och om nu 
kyrkan, eller vilken organisation som helst där det används skattemedel, om de resurserna används på 
fel sätt så har ju allmänheten rätt att få reda på att vart de här pengarna har gått. // Man kan ju se på 
kyrkan och religiösa samfund som vilken annan organisation som helst. (P9) 

Jag tror inte att intresset faktiskt är sådär jättestort bland allmänheten att veta vad kyrkan gör på 
daglig basis. Men jag tror inte heller att man är så jätteintresserad av att veta vad ett företag, [ger 
exempel], gör på daglig basis, utan det är ju då när nånting händer som man är intresserad. (P10) 

Ja för press- och yttrandefrihet absolut, men eftersom att det här är jättekränkande för en grupp 
människor tycker jag kanske att det inte är nödvändigt att man publicerar det eftersom att man ändå 
medvetet trampar någon på tårna. // Det är allt som oftast som man sitter och tänker "ska jag kunna 
skriva det här eller inte?"; man går till nyhetschefen och frågar "hur gör vi med det här, skriver vi eller 
skriver vi inte?" [...] ibland så får man ju svaret "det måste ju han eller hon få tycka". Men ibland får man 
svaret "nämen, det här ska inte stå i vår tidning". (P11) 
 
E2: Jag tycker också att det finns ett visst intresse för exempelvis vem som har fått en kantorstjänst eller 
att det är, vad heter det, församlingsval – jag vet inte sen om valdeltagandet i sig är högt – men jag tycker 
det finns ett visst intresse för sånt här. Så ja, jag tycker nog det är en idé att uppmärksamma och så 
tycker jag också det är intressant med just kristna traditioner. (P1) 
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I den amerikanska politiken speciellt så finns det ju såna som faktiskt håller jättehårt på att så här 
säger Bibeln och det här är skapelseberättelsen och allt annat som inte är det så är inte sant. Medan det 
de facto finns massor med vetenskapliga bevis på att världen är äldre än 6000 år gammal och så vidare 
och så vidare. Så ja, där det finns vetenskapliga bevis och fakta att lägga fram så tycker jag absolut att 
det är viktigare än någon annans övertygelse. (P4) Sen om det är någon sån här övertygelsefråga så 
tycker jag kanske att man kan höra båda sidor, både en expert och en ledare. // Om man tar ett så stort 
ämne som exempelvis samkönat äktenskap, då kan det ju hända att det blir lite ensidig rapportering om 
man bara hör prästerna. Då skulle jag kanske också höra någon annan part ur samhället. (P17) 

 
E3: Ja, om du ska göra en artikel eller ett inslag om ett kristet samfund eller någon som – eller juttun helt 
enkelt anknyter till det – så absolut, klart man måste göra sin research. // Det borde ju finnas 
grundläggande kunskap, för vi har ju allihopa som sagt gått i grundskolan och borde kunna det här. Så 
jag tror nog att de flesta har det någonstans liggande i bakhuvudet. (P15) Inte vet jag om en journalist 
måste vara mera insatt än någon annan för att kunna förklara en persons handlingar. En person kan ju 
handla också utgående från andra grunder än religionens lära. (P18)  

Det är klart att det alltid är bra med förkunskaper, men i vissa situationer så hinner man ju faktiskt 
inte – då man bara blir kastad in i nånting. Och då måste man ju bara samla på sig den information som 
man kan under en kort period för att kunna utföra en viss juttu. (P16)  

 
E4: Jag tror det här kanske bottnar i en viss missuppfattning bland folk som drar likhetstecken mellan 
terroristiskt handlande och islam. Och jag tror att det är därför som islam får så mycket uppmärksamhet i 
media. [...] Jag tror att det kanske råder en viss främlingsfientlighet sådär överlag i samhället, som gärna 
kopplar sånt som händer – exempelvis överfall, våldtäkter och sånt – man vill gärna se om det här var en 
utlänning, gärna då arab, gärna muslim. Så att man på så sätt kan förklara olika skeenden, att det är 
någonting främmande (P2) Det skulle säkert inte skada att man mera skulle lyfta vad islam är och där dra 
den här gränsen: att det ju inte är islam som utför terrorattackerna, det är inte islam som är den Islamiska 
staten, utan det är liksom en förvriden tolkning av vad islam är. // Man kan ju förstås se det som med alla 
ämnen, att ju mera utrymme man ger så desto mer pratar folk och desto mer tycker folk om saker och 
ting. (P5) 

Jag vet inte om religioner specifikt, men bidra till allmän[bildningen] om aktuella ämnen ja. Och 
eftersom islam ändå är ett aktuellt ämne och ofta får, folk får fel uppfattning om saker och ting så visst 
tycker jag det. // Vi har ju ändå en viss standard på vår grundutbildning så allihopa har, eller borde ha, en 
viss kunskap om vad islam innebär. Men sen tror jag också att det finns så mycket gamla föreställningar 
som lever kvar. Jag tror att de är jättehårt rotade, man har för sig att inom islam så får man inte göra det 
ena och det andra eller inom islam så gör man det ena eller det andra. (P7) 

Men inte vet jag heller om man ska börja rapportera om en helt vanlig muslimsk familj bara för 
den sakens skull. [...] Alltså, om det finns nånting att rapportera om så ja, då kan man ju rapportera. Men 
inte bara för att sakens skull: "oj, nej, nu är det så mycket negativt om islam, nu måste vi nog hitta på 
nånting som är bra också". (P13) 
 
E5: Nu är ju finska staten i och för sig kopplad till kyrkan – men jag tycker inte att vår topp-politik ändå 
ska präglas av det här att man hänvisar till bibelord eller så. // Alltså då det är fråga om sakfrågor som 
kanske hänför sig till kyrkan eller trossamfund eller det är en person som på så sätt är kopplad till 
religionen, annars tycker jag kanske att man kan hålla stat och religion ganska skilda. (P3) 
 
E6: Ja, nyheter är ju förstås aktuella ämnen, annars är det ju inte en nyhet, annars är det en gammalhet 
*skrattar* [...] Men det är ju också viktigt att man lägger in de här händelserna i någon typ av 
sammanhang. Och det är ju journalistens uppgift att kunna placera in händelsen i ett sammanhang. Men 
vill läsaren eller lyssnaren sen ha ytterligare information så, speciellt idag, är det inte svårt, det är en 
googling så har du mera information. (P8) 
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Informant F 
F1: Det finns en massa olika samfund som ordnar verksamhet och händelser och det är klart att huruvida 
det uppmärksammas eller inte beror ju på nyhetsprioriteringen. (P1) Det finns jättemycket sånt som utan 
tvivel skulle intressera människor, men det finns kanske inte några nyhetskrokar där. (P10) 

Religionens inflytande på politik och samhälle – för mig blir religion ganska, den är på något sätt 
ganska lätt att skilja åt från annan verksamhet. [...]  Det finns så mycket saker som inverkar på politik och 
samhälle, jag vet inte om religion sen är en av dem. Det är klart att man måste granska den ifall det är en 
faktor, men jag vet inte riktigt, det finns mycket annat. Och sen det här med religiösa och faktabaserade 
argument, det känns på något sätt ganska självklart för mig (P4) Och det är svårt att argumentera i ett 
sånt här samhälle som vi har idag med trosbaserade argument. Man kan göra det, man kan vara 
jätteövertygad, och så har man kanske sitt gäng. Men man ska inte räkna med att man kan övertyga hela 
samhället. Vill man på något sätt övertyga människor med rationella argument så måste de också 
motiveras på ett rationellt sätt. (P6) 

Det här är människor som utövar makt och som har en maktposition i samhället. Så det är helt 
klart att det måste lyftas fram. [...] Att spendera någon annans pengar på resor är ju ett återkommande 
tema inom nyhetsrapportering och det spelar ingen roll om det är Svenska kyrkan eller om det är det här 
byggnadskontoret eller – ja, privata sektorn är det ju en annan sak, men om det är nånting som kan 
betraktas som allmänna medel. (P9) 

 
F2: Det har nu varit hemskt mycket fokus på islam i och med att det har hänt mycket islam-relaterat i 
världen, och då är väl terrorismen en av de synligare grejerna. En annan grej är ju, som anknyter förstås, 
vad heter det, inte invandrarna men asylsökande. [...] Sen är det en annan fråga om någonting av det 
överhuvudtaget har med islam att göra, det är en helt annan sak. Jag menar människor som flyr ett krig 
behöver ju inte nödvändigtvis ske på grund av islam. Eller människor som ägnar sig åt terrorism, det att 
de söker orsaker i islam är en helt annan grej. (P2) Jag har läst en del som förklarar just till exempel 
terrorism med sånt som utslagning och socialt utanförskap och ekonomisk situation och så vidare och så 
vidare. Att själva islam, det är ju en religion, kristendomen är en religion, inte är de nu direkt kanske 
orsaker till någon terroristattack eller Islamiska staten eller flyktingkrisen. (P5) 

 
F3: Det som är det absolut viktigaste i nyheter just nu är det att de finns i en kontext – att det inte bara är 
en nyhet utan att det finns en kontinuitet och att det finns en kontext och att det finns en möjlighet för de 
som läser eller de som tittar eller lyssnar att få en uppfattning om vad som sker i världen. (P8) 

Om uppfattningen av en annan religion på något sätt är den att alla som hör till den är terrorister, 
så känns det ju som att man inte riktigt har fattat allting och att det kanske skulle finnas skäl att gå lite 
vidare. [...] Nog ska ju journalister bidra till allmänbildningen om det på något sätt är relevant. Men ska vi 
säga så här att, det finns säkert situationer som på något sätt kommer nära religion, men ska man då 
sätta in en faktaruta att "detta är islam" till exempel? Det är sen en annan fråga. Åtminstone ska en 
journalist inte bidra till att inte sprida allmänbildning. (P7)  

Om det finns en efterfrågan på såna berättelser, om människor vill läsa det, då [naturligtvis] ska 
man göra det. [...] Nyhetsmedier har ju kanske också ett ansvar, att om man tio veckor i rad varje vecka 
publicerar att det har varit något islamiskt motiverat terroristdåd eller någon person som har sagt att den 
hör till någon terroristgrupp – så kan det ju faktiskt hända att det kan vara intressant för läsare och för 
allmänhet att det kommer någon annan berättelse också. [...] Om något nyhetsmedium uppenbarligen 
skriver en artikel som är menad för att ge en sån här [bild] – jag vet inte om jag själv orkar läsa den. (P13) 

 
F4: Människor får tro vad de vill, människor får ha vilka värderingar som helst och de får argumentera för 
de där värderingarna på vilket sätt som helst. [...] Som journalist är det klart att jag rapporterar hela 
skiten, men jag vet inte, människor får tro vad de tror, jag kan inte befatta mig med såna saker. (P6) 

Många människor upplever sen att [hinder mot] yttrandefrihet är det att om någon blir arg så får 
man inte säga nånting. Och det är inte riktigt yttrandefrihet, jag är ganska strikt med yttrandefrihetens 
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definition. [...] Det att man publicerar bilder eller nånting som är kränkande mot någon grupp, då tycker 
jag man får ställa sig till svars för hets mot folkgrupp och man kan inte säga att vi får göra det här på 
grund av yttrandefrihet. [...] Inte publicerar finlandssvenska medier nånting otrevligt om våra 
finlandssvenska chefer heller. Och det gör vi därför att vi är beroende av deras pengar. (P11) Om man då 
endast talar med organisationens medlemmar så inser man ju själv att det inte blir kritiskt. När vi bevakar 
finlandssvenska organisationer så diskuterar vi bara med organisationens medlemmar och ledare 
eftersom vi inte ens är intresserade av att bevaka det kritiskt. (P17) 

 
F5: Jag vet att det finns en massa människor som säkert tycker att det är mer relevant än vad jag tycker 
– men jag ser liksom att det kanske inte är en så stor förklaring till varför människor beter sig på ett visst 
sätt. [...] På något sätt ser jag att det finns andra saker som är de där som i först hand är viktigare och 
relevantare // Men jag tycker att det är intressant med den kristna traditionen och speciellt den kristna 
konsten. Allt sånt här som det har tillfört till samhället tycker jag är jätteintressant. (avslutande fråga) 

En persons religiösa tro kan vara ett tecken på någonting i den här personen som förklarar ens 
personlighet. Så till exempel i en personintervju med en människa så kan det vara viktigt. [...] Men sen 
emellanåt, det som man ser just i relation till islam är ju det att man vill förklara människors beteende 
enbart utifrån islam, att eftersom alla muslimer är på det här sättet så ... Man förstår ju själv att det är 
fördomsfullt stereotypiserande. (P3) Ja, i Finland tycker jag att det är, det är egentligen en ganska onödig 
fråga, för de flesta hör till kyrkan. Det är liksom mera det där om en person själv lyfter fram det, om det är 
väsentligt. (P14) 
 
F6: Naturligtvis, det är jättestora aktörer, de har en massa [pengar] och massa verksamhet som de har 
hand om. [...] Och det finns ju likheter [till finlandssvenska organisationer] på det sättet att det är liknande 
organisationsstrukturer och att många sysslar just med sån här allmännyttig verksamhet och så sitter de 
och pantar på enorma summor med pengar. Och också försöker, som jobbar helt klart med att utöva 
politiskt inflytande. (P15) 

I västvärlden om man ser på befolkning och population så nog är det ju en marginell företeelse. 
Alltså okej, det är klart att antalet muslimer växer, men det är fortfarande jättelitet. Sen är det det att där 
finns såna frågor inom islam som människor – just på grund av att man inte vet så mycket och på grund 
av just de här terrordåden – som gör att det liksom växer i människors skallar. Vilket gör att det sen inte 
är en marginell företeelse mera. [...] Bra nyhetsjournalistik blir av det att man vet på riktigt, man har följt 
med lite längre. [...] Inte börjar man ju bevaka riksdagen utan att veta nånting om hur, utan att gå på de 
där samhällskunskapstimmarna – eller inte blir man konstkritiker utan att ha några förkunskaper om 
konst. [...] Gärna får det finnas förkunskaper, men emellanåt så är det ju att det inte finns såna journalister 
till hands. (P16) 

Informant G 
G1: En nyhet, där ska det ske nånting lite överraskande – positivt eller negativt, men nånting 
överraskande – för att det ska vara en nyhet, [något] utöver det vardagliga. (P10)  

Nog är det viktigt naturligtvis, för det som diskuteras inom kyrkan är ju en del av 
samhällsdebatten; om man ska viga samkönade eller inte, abortfrågor och allt sånt. (P1) 

Man måste presentera båda sidor. [...] De här som anser på det här sättet motiverar ju det med 
att de hittar stöd för det i Bibeln, för att vara emot det. Och så finns det andra också som hittar stöd i 
Bibeln för att de ska vara för det. På det sättet så är det ju relevant. Journalisten behöver ju inte söka de 
här argumenten nej, men de som man intervjuar kommer ju att göra det naturligtvis. (P6) 

Om man nu intervjuar en människa om nånting helt annat som inte har med det här ämnet att 
göra, inte har man rätt att kräva dem på någon trosbekännelse. Det är självklart. Men om den hänvisar till 
något bibelcitat eller nånting sånt, så då måste man förstås kunna pressa den på det här lite. Eller om 
det finns misstankar om att den hör till någon viss religiös sekt eller tro och att den agerar som den gör 
på grund av det här, så då måste man kunna pressa den. (P14) 
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G2: Nyhetsmässigt så har islam ju varit intressant. Och det är ju därför det får stort utrymme. Sen är det 
en annan sak att man blandar ihop sekulariserad islamism med radikal. Det är ju där vi borde göra en 
jättestor skillnad. Vi vill ju veta – om det har varit en terrorattack så vill vi genast veta vem det är som står 
bakom den, vad den representerar. Men det att den är islamist är inte automatiskt, det borde inte vara 
huvudsaken. Utan huvudsaken är att är den här personen radikaliserad och har den kontakter till 
Islamiska staten eller de här organisationerna. [...] Och där är vårt ansvar enormt, att vi inte sprider fel 
budskap, utan att brottslingar är brottslingar, terrorister är terrorister. (P2) Jag tycker att islam ju får en 
stor roll i det där i nyheterna. Det är klart att de också ska ha en stor roll, för man måste klargöra vad är 
islam och vad är fundamentalistisk islamism och skillnaden mellan de här. (P5)  

Den vanliga finländaren får ju sin bild från media, men nog hemskt mycket från de sociala 
medierna. Och ofta är den ju starkt färgad och förvrängd. Så det gör ju att den här andra frågan är ännu 
viktigare: att försöka ge en korrekt bild av de här. // Du kan ju inte börja predika nånting i en nyhetstext, 
börja agera som en lärare. Men du ser till att fakta om det du skriver om åtminstone är korrekt. (P7) 

Vi ska naturligtvis kunna skämta om Muhammed just som vi skämtar om Gud – men det ska nog 
vara en viss respekt och speciellt om det väcker så ont blod att det skapar stora motsättningar mellan 
folkgrupper. Vad är det som motiverar att en tidning ska hålla på med sånt? Jag ser inte att det finns 
någon sån, att tidningen skulle ha någon sån roll att skapa motsättning, utan tvärtom så borde det ju 
minska motsättning. (P11) Nyheter, alltså journalister ska fokusera på det som är intressant och som är 
ämnet för dagen. Man måste bara göra en klar skillnad: De här representerar inte den breda gruppen av 
islamister, utan det här är en liten grupp som har fått allt om bakfoten. Det är så man måste presentera 
det tycker jag. (P13) 
 
G3: Det hör till normalt bakgrundsarbete att du tar reda på såna här saker. Precis som om du vet att en 
person representerar en viss politisk rörelse, så måste du ju ha ett hum om vad den här rörelsen har för 
betydelse för samhället och så. Men man måste, inte behöver man ha någon hum. kand. i 
religionshistoria för att få skriva om de här sakerna *skratt* (P15) Men nog är det ju bra att ha 
förkunskaper om det, om vad islam är för nånting, om man nu ska tala med människor som man vet 
representerar olika schatteringar av den här religionen. Så nog är det bra att vara lite påläst. Det borde 
man ju vara med allt man skriver om. (P16) Man kan inte kräva att vi skulle vara så insatta i alla religioner 
och skrifter och läror, men vi ska nog ha ett hum om det säkert, ja. Och speciellt – man kan ju inte gå 
hela tiden liksom laddad så att man kan vara beredd att möta vilken människa som helst och alltid förstå 
allt – men om man nu är satt att gå och intervjua någon sån här person så då är det ju vettigt, då ska 
man fan vara påläst. (P18) 

Vi borde ha någon med ekonomi som specialområde och rymdforskning och *skratt* I praktiken 
är det omöjligt alltså. [...] Jag tror att journalister i dag har lärt sig så mycket om att söka reda på 
information, att de flesta när de vet att det får ett uppdrag sätter igång och checkar upp bakgrunder. Jag 
menar, med internet får man nog veta så mycket så snabbt att man ändå har ganska bra på fötterna när 
man går ut. (P19) 
 
G4: Inom Centerpartiet finns det ju en jättestor laestadiansk falang. Och vissa av dem är 
gammallaestadianer och vissa är mer sekulariserade. [...] För där finns direkta kopplingar till, mellan 
företag, det kan vara företagsledare som hör till samma sekter och så vidare. (P4) 

Inte har den bättre förutsättningar, det tror jag inte. Grundligt ja, det har den säkert, men om det 
är nyanserat vet jag inte. Nog är det ju ofta så att en utomstående ändå ser med lite nyktrare ögon på 
allting. Nog skulle jag vara tveksam om jag skulle vara redaktionschef och skicka ut en journalist som jag 
vet att är laestadian, gammellaestadian, och bevaka – vad kallas laestadianernas jippon där i 
Österbotten? – suviseurat. Att fara upp dit och följa med dem, så är jag inte alls säker på att det är rätt 
person. (P20) 
 
G5: Sen är det en annan sak att man blandar ihop sekulariserad islamism med radikal. Det är ju där vi 
borde göra en jättestor skillnad. (P2) Men det finns ju muslimer som är väldigt vardagliga och som inte 

112 



alls tar så allvarligt på det. (P13) Det finns ju radikala kristna medan 99,9 procent av oss är såna här 
vardagskristna, där religionen liksom inte har någon betydelse för hur vi agerar och hur vi beter oss. (P5) 
Av världens – jag vet inte hur många de är, men ska vi säga en miljard – muslimer så är niohundranittio 
miljoner såna här vardagsmuslimer. För den här religionen är liksom inte – det är kanske världens 
viktigaste sak – men de är inte radikala. Det finns kanske fem miljoner radikala. (P7)  
 
G6: Är du en bra journalist lyckas du nog med ganska små medel få med en bakgrund i din text också. 
Ett bra reportage ska nog innehålla både nyheten och bakgrunden och stämningen och allting. Och där 
kan man nu jobba på olika sätt: med faktarutor, eller kanske också bara med att få in en mening 
nånstans som berättar vad det är fråga om. Men det går ju nödvändigtvis inte i en nyhet, om det är en 
kort nyhetsnotis så är det naturligtvis omöjligt att göra nånting. (P8) 

Informant H 
H1: Jag anser att man ska kunna avbilda också profeten Muhammed i satiriskt syfte. Sen är det frågan 
om hur långt man då ska gå och ska det vara i alla möjliga konstiga ... bara för att provocera. I princip 
ställer jag mig bakom det här yttrandefrihetsargumentet, men samtidigt kanske man också bör ta visst 
ansvar. // En viktigt vägledning i mitt arbete som journalist är ju nog konsekvensneutralitet: du kan inte på 
förhand heller – du ska publicera om det är relevant och sant och en nyhet, fast det väcker, fast alla inte 
skulle tycka om det. (P11) 

Om man vill veta hur Islamiska staten i Irak och Syrien agerar så ska man ju tala med muslimer 
som har flytt därifrån till exempel. Inte ska vi ju heller bara behandla såna här frågor utan att tala med 
berörda, eller såna som är muslimer. Det tycker jag nog att man ska göra, men inte ska man automatiskt 
alltid låta en muslim kommentera för att en annan muslim har gjort en terrorattack. (P5)  

Det får ju inte heller bli så där att nu ska vi göra positiva nyheter med muslimer bara för att de är 
muslimer liksom. [...] Så jag tänker kanske att man borde ha med [muslimer] också i helt vanliga 
nyhetsinslag som handlar om nånting helt annat än religion. Till exempel att det inte är så att varje gång 
de kommenterar en nyhet så handlar det om våld och hot eller terrorattacker. Men jag reagerar kanske 
mest här på det att man inte kan ha som utgångspunkt att nu ska jag göra en nyhet som fokuserar på 
nånting positivt om muslimer [...] Det måste finnas nånting annat, någon aktuell koppling. (P13) 

Att bara sitta och googla islam så hittar du säkert stöd för vad som helst. Nog är det ju viktigt att 
någon liksom silar den informationen och skapar ett balanserat paket. Men som jag sa tidigare så kanske 
det inte är nyhetsjournalisters primära uppgift att bilda publiken om islam – om det inte sätts i en kontext. 
Om det skulle gå så illa att det skulle ske en terrorattack, till exempel, och det skulle vara en muslim som 
sa att "jag har gjort det här i islams namn", då tycker jag att man ska [förklara] hur det här dådet hänger 
samman med islam, har det på riktigt någon sorts koppling (P8) 

 
H2: Jag tycker att religion mer som en maktfaktor eller det som hänger samman med religion alltså 
kyrkans verksamhet, så det har en plats i nyheterna, men själva bekännandet eller troendet tycker jag 
inte har [det] i allmänhet. (P3) Om man gör ett personporträtt på en person så kan man fråga "är du 
troende?". Jag tycker inte att det finns saker man inte har rätt att fråga. Sen behöver inte personen svara 
och jag håller med om att det inte finns ett samhälleligt värde att veta om den är troende. (P14) 

Också kyrkans verksamhet ska granskas på samma sätt som andra stora aktörer som utövar 
makt över människan [...] När jag tänker på min roll så handlar det mera om att jag vill se kyrkan som en 
aktör än att jag på något vis skulle rapportera bara om trosfrågor eller själva högtiden på något sätt. // 
Inte är det ju så att kristna samfunds verksamhet skulle vara på vår dagliga agenda. Det är de inte. Om 
man tänker att vi följer med – jag som lokaljournalist följer med det politiska beslutsfattandet [på ort] – inte 
finns det samma regelbundenhet gällande till exempel församlingsråd, att det skulle vara något man 
automatiskt ser på (P1) Om det är nånting extra så får det ju uppmärksamhet, det är ju det som är 
nyhetskriteriet också. Inte vet jag, inte intresserar den – inte är jag heller intresserad av vardagen på 
stadshuset: om det inte sker nånting extra, om allting flyter på som normalt. (P10) 
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H3: Det problematiska är där att om man tror ser man ju Bibeln som ett rättesnöre, som att det är Guds 
ord, medan om man inte är troende ser man den som en bok som är skriven under en viss tid och 
speglar den tidens värderingar. Man ska förstås lyfta upp att den här politikern argumenterar med hjälp 
av Bibeln, men sen är frågan hur långt du kan gå och ifrågasätta. Om man tror så tror man. Jag menar 
det är så där att "du har fel, du får inte tro på Gud" eller om man drar det till sin spets ... Så det 
argumentet kanske inte sen håller, men förstås ska man lyfta upp det här att Bibeln är skriven under en 
viss tid då samhället såg helt annorlunda ut än vad det gör idag. (P4)  

Det naturliga när man gör en sån här är att tala med en präst som är redo att viga och en som 
inte vill viga. Jag håller inte med om det att en journalist inte behöver presentera båda sidor. [...]  Jag tror 
att vi ändå lever i ett så sekulärt samhälle, så man argumenterar kanske ogärna med en journalist med 
Bibeln. Man vet att det kanske inte nödvändigtvis är det som funkar bäst när man försöker förklara sin 
ståndpunkt, nå, kanske för att man också inser att det inte är helt hållbart. (P6)  
 
H4: Jag försöker och hoppas att jag ändå lyckas förhålla mig till, jag vill inte heller vara bara negativ till 
människor som är troende eller så där. Det är var och ens val och jag tycker man har full rätt till det. Och 
ändå har jag behandlat kyrkan flera gånger i mitt jobb som journalist. Jag ser att fast det inte berör mig 
personligen eftersom jag inte är medlem så tycker jag ändå att det berör en så stor del av publiken så 
därför tycker jag att man ska … (bakgrundsfråga) 

Inte förnekar jag det också som journalist själv – att det finns en viss extra dimension när det 
sker en skandal som är kopplat till ett kristet samfund, det blir på något vis den här extra ... Eftersom 
man kanske ändå ser kristna samfund, eller de ser sig själva och ofta ändå har en hög moral och etik och 
så här, så när det sker nånting är det liksom dubbelt. Vilket väcker journalisternas intresse förstås, för 
nog finns här ju en smaskighet, om man nu kan kalla det så (P9) 
 
H5: På samma sätt som man ska känna till hur en kommun, till exempel, hur beslutsgången går, så 
borde man känna till hur beslutsgången går i kyrkan. [...] kunskap är aldrig fel som journalist. Man 
behöver kunskap om allt möjligt, också om kristna samfund. // Inte är det lika viktigt som kommunen 
eftersom det inte finns med i den dagliga rapporteringen. Men i vissa situationer tycker jag, ska man ha 
den kunskapen nog. (P15) 

ibland ska du göra nånting om en sak du inte har förkunskaper om och det blir inte 
nödvändigtvis bättre av att du inte har de där förkunskaperna, oftast blir det sämre. Om du vill få en bra 
nyhet och göra ett bra jobb så är det nog bra att ha förkunskaper. Är det sen nödvändigt för att alls få 
nånting gjort? Nej, kanske inte. Men inte tycker jag att islam är det viktiga här – på samma sätt som 
andra saker man rapporterar om, eller om den kristna kyrkan, så är det bra att ha förkunskaper. (P16) 

Varför inte kan man ha mera kunskaper om man själv är aktiv. Sen om det kommer väldigt nära 
något som berör ens egna samfund eller om det är något specifikt, så kanske man inte är den bästa att 
rapportera nyanserat om det. Men sådär i allmänhet, varför inte? Jag tänker att journalister väl nog klarar 
av att se kritiskt på saker man själv är medlem i, om det inte kommer väldigt nära en själv på något sätt. 
Men jag skulle kanske ändå säga att man nog inte har bättre förutsättningar, men inte har man heller 
sämre. För jag vill också tro att jag som inte är aktiv i ett religiöst samfund kan rapportera grundligt och 
nyanserat om nyheter som rör religion. (P20) 
 
H6: Som nyhetsjournalist nu, inte gör man samma typer av grejer om islam som om typ den 
evangelisk-lutherska kyrkan. Nog är det helt andra frågor det ofta handlar om, det ses kanske ändå inte 
som ett samfund som finns i allas vardag på samma sätt. Vilket säkert statistiskt är helt sant. Om man nu 
ser på de som följer med finlandssvenska medier så är det säkert en ganska liten del som är muslimer. 
Men man bör ju ändå förstås göra, man kan ju också förstås öppna ögonen för någon som inte har 
någon kontakt [med muslimer]. Det är ju det att många journalister, eller största delen av journalisterna, 
inte heller har någon kontakt [till islam] – och man har ändå oftast någon kontakt till, fast man inte själv är 
troende, så har man ändå på ett helt annat sätt kontakter till evangelisk-lutherska kyrkan. Så därför blir ju 
nog rapporteringen om islam på ett annat sätt, kanske lite ensidig. [...] Å andra sidan tror jag också att 
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det är jättesvårt att se kritiskt, som om man skulle till exempel – vi gjorde en kartläggning [bland] 
prästerna om att viga könsneutralt, skulle man kunna göra detsamma med vad muslimska präster här 
anser om homosexuella? Alltså, i princip tycker jag, varför inte? Men det finns ju nog en känslighet kring 
det att ska man sen ytterligare … Okej nu kanske jag själv har fördomar, för jag utgår från att de kanske 
inte förhåller sig så positivt, men vad vet jag. (avslutande fråga) 
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