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Abstract 

The purpose of this study is to examine how different religious traditions are portrayed in 

teaching materials based on news reports. The main question concerns the way in which religious 

practices and holidays are described and in which contexts religion is presented. The method 

includes a both quantitative and qualitative content analysis. The study concludes that certain 

religious practices are presented in a way that describes the practitioners as more faithful and 

homogenous than others. This was especially prominent among Muslims and to a certain extent 

Hindus. The results also show that in the learning content, Islam revolves much more around 

wars and conflicts. This is not the case regarding Christianity, which is more often presented in 

everyday contexts and together with positive topics. Altogether, this leads to the conclusion that 

different images of the religions emerge with the unavoidable consequence that some traditions 

are presented as more peaceful than others.  
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Kapitel 1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

I både grundskolans läroplan från år 1994 och den från år 2011 framgår det att rektorn som 

pedagogisk ledare har särskilt ansvar för att ”skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får 

tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper”.1 Vad läromedel av god kvalitet innefattar vidareutvecklas inte. Definitionen är 

tämligen vag och saknar specificerade kriterier vilket innebär att det ligger i betraktarens öga att 

avgöra huruvida ett läromedel lämpar sig som undervisningsmaterial.  

Att lärare och skolor idag fritt kan välja vilka läromedel som ska nyttjas är ett relativt nytt 

fenomen. Redan så tidigt som år 1938 genomfördes statliga granskningar av läroböckers språk, 

objektivitet och överensstämmelse med kursplan. Det intima förhållandet med staten fortgick i 

varierad form in på 1980-talet men fick ett abrupt slut år 1991. Då beslutades att statlig 

granskning av läromedel skulle upphöra samtidigt som Skolverket tilldelades möjligheten att 

utföra punktvisa granskningar.2  

Endast en sådan granskning har genomförts sedan dess. År 2006 presenterade Skolverket en 

rapport som undersökt huruvida läroböcker skildrar religion, kön, sexuell läggning, 

funktionshinder och etnicitet på ett sätt som överensstämmer med skolans värdegrund. 

Resultaten visar att många av läroböckerna framställer flera av de undersökta kategorierna på ett 

sätt som inte är i symbios med läroplanen.3 Rapporten fastslår också att det blivit allt vanligare att 

lärare väljare att komplettera läroboken med alternativa läromedel såsom tv, internet, film och 

nyheter.4  

Det är emellertid inte endast inom skolans verksamhet som media visat sig vara en 

betydelsefull kunskapsproducent. Vid en undersökning av i vilka sammanhang unga människor 

idag kommer i kontakt med religion visar det sig att media och vänner, tätt efter skolan, intar en 

särskilt framträdande roll.5 Trots att medias konstanta närvaro gör att ungdomar idag tillskansar 

sig breda kunskaper om sin omvärld kan det tänkas att den mediala bilden av religion ger upphov 

                                                 
1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, Skolverket, Stockholm, 2006, s. 16–17 

& Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011, s. 18. 
2 Johnsson Harrie, Anna, Staten och läromedlen: en studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938–1991, 
Linköpings universitet, Linköping, 2009, s. 12–14.  
3 I enlighet med skolans värdegrund?: en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning 

framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket, Stockholm, 2006, s. 35-37. 
4 Skolverket, 2006, s. 49–50. 
5 Sjöborg, Anders, »Centralt eller perifert? Ungas kontakter med religion i vardagen«, i Religion som resurs? existentiella 

frågor och värderingar i unga svenskars liv, red. Lövheim, Mia & Bromander, Jonas, Skellefteå, 2012, s. 115–117. 
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till stereotypa föreställningar. Det här innebär att såväl skolan som det massmediala utbudet har 

ett stort ansvar när det gäller att förmedla en adekvat bild av olika religioner och kulturer. 

Huruvida nyheter och media – beroende av tittar- och läsarsiffor – kan tänkas uppfylla de löst 

formulerade kriterierna för vad som är läromedel av ”god kvalité” är således en viktig fråga för 

den svenska skolan att ställning till.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Föreliggande undersökning tar sin utgångspunkt i det faktum att skolans läromedel idag inte 

genomgår någon omfattande granskning. Vi ser också hur andra läromedel än den traditionella 

läroboken gör sitt intåg i den svenska skolan, en indikation på att media spelar en betydelsefull 

roll när det gäller människors kunskapsinhämtning. De här iakttagelserna har vävts samman och 

utmynnat i föreliggande studies syftesformulering. Mera precist har studien som avsikt att 

kartlägga hur alternativa läromedel, baserade på ett massmedialt flöde, framställer olika religioner. 

För att uppnå syftet formuleras följande frågeställningar: 

 

 Hur beskrivs de olika religionernas högtider och praxis? 

 I vilka sammanhang får olika religioner synas och vad får detta för konsekvenser för 

bilden av religionerna? 

 Hur ser fördelningen ut vad gäller religionernas representation i sammanhangen de 

förekommer i? 

1.3 Metod 

Metoden som används för att bearbeta materialet är innehållsanalys. Metoden är en form av 

textanalys vars syfte är att åskådliggöra och tolka texters djupare innebörd. Innehållsanalys lämpar 

sig för såväl kvantitativa som kvalitativa förklaringsanspråk. Den förra inriktar sig på att räkna 

och mäta förekomsten av vissa företeelser i text medan den senare primärt intresserar sig för att 

systematiskt beskriva texters innehåll.6 I denna studie har arbetsmetoden kombinerat dessa två 

med en viss övervikt mot det kvantitativa. Metoden har sina fördelar då den på ett fruktbart sätt 

underlättar behandling och systematisering av stora mängder texter samtidigt som den är väl 

fungerande när det gäller att identifiera särskilda teman och mönster i textmaterial.  

Rent konkret har metoden bestått i att textmaterialet granskats med ett fokus på särskilda 

nyckelord. Nyckelorden som använts är religion, kristendom, islam, buddhism, hinduism och judendom. 

                                                 
6 Nelson, Chad & Woods, Jr, Robert H., 2011, s. 109–111. 
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Urvalet indikerar att studien primärt intresserar sig för det som idag brukar benämnas som de 

fem världsreligionerna. Det ska dock påpekas att de ovan nämnda nyckelorden inte alltid varit 

tillräckliga. Det har medfört att även begrepp och personer som starkt förknippas med religiösa 

traditioner har inbegripits. Den kvantitativa delen har inneburit en mätning av antalet tillfällen 

som olika religiösa traditioner påträffas i. Det ger en bra grund att för att kunna avgöra huruvida 

vissa traditioner förekommer oftare än andra. 

Nästa steg i processen har varit att ta fasta på i vilka sammanhang som religionerna exponeras. 

Därefter har ett underlag bildats för att skapa kategorier i vilka de olika traditionerna kan 

inplaceras. De kategorier som utkristalliserats är: religiös praxis och högtider, religion i 

konfliktsammanhang och religion i freds- och vardagssammanhang. Precis som rubriken antyder så 

inkluderas i kategorin religiös praxis och högtider beskrivningar av praktik och ceremonier med 

kopplingar till religiösa traditioners kalendarium. Kategorin religion i konfliktsammanhang inrymmer 

sammanhang som tar upp religiösa traditioner i samband med kontroversiella händelser såsom 

krig eller andra negativa samhällskonflikter. När det gäller religion i freds- och vardagssammanhang så 

inbegrips positiva beskrivningar av en religion men även diskussioner som inplacerar religiösa 

traditioner i ett mer vardagligt sammanhang.  

Trots att det kan förefalla uppenbart bör det dock påpekas att det inte är helt problemfritt att 

genomföra textanalyser. Texter är inte objektiva ting oberoende av läsaren. Tvärtom är det så att 

texten får sin mening i samspel med uttolkarens perspektiv och val av operationella definitioner. 

Inom hermeneutik är medvetenhet om detta en central utgångspunkt. Hermeneutik består av en 

särskild läsning som beskrivs i det som benämns ”den hermeneutiske cirkeln”. Det handlar om 

en läsning som rör sig fram och tillbaka mellan delar av texten och dess helhet, mellan textens 

uppbyggda struktur och dess mening, mellan läsarens och textens ståndpunkt samt mellan texten 

och den kontext som texten skapades i. En viktig aspekt inom hermeneutik handlar således om 

förståelse och förförståelse. Ett sätt att minska risken för att tolkning präglas av förutfattat och 

förväntat meningsskapande är genom att vara väl insatt i ämnet. På så vis skapas en 

perspektivmedvetenhet, dvs. en vidare förståelse för att det finns mer än ett sätt att tolka och 

förstå en företeelse.7 

 

 

                                                 
7 Gilhus Saelid, Ingvild, »Hermeneutics«, i The Routledge handbook of research methods in the study of religion, red. Stausberg, 

Michael & Engler, Steven, Routledge, Abingdon, Oxon, 2011, s. 276–281. 
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1.4 Material och avgränsning 

Det primära källmaterialet består av Veckans nutidsfrågor som veckovis ges ut av Mera-Förlaget AB 

i Göteborg. Frågorna har givits ut oavbrutet sedan år 1988 och är ett läromaterial som syftar till 

att ”väcka nyfikenhet och skapa pedagogiska diskussioner”.8 Veckans nutidsfrågor ges ut 20 gånger 

på våren och 18 gånger på hösten och riktar sig primärt till pedagogiska verksamheter. Enligt 

nuvarande förlagschef Erland Hallberg har Mera-Förlaget haft från 3000 till 4000 prenumeranter 

de senaste 15 åren, varav 90 % uppskattas vara skolor.9 Uppgifterna bedöms som trovärdiga och 

det förefaller inte finnas någon anledning att betvivla dessa siffror. Trots de höga 

prenumerationssifforna - vilka talar för att Veckans nutidsfrågor har relevans inom den svenska 

skolan - har materialet hittills ännu inte utsatts för någon systematisk granskning.  

När det gäller materialets karaktär innehåller varje veckas utskick upp till sjutton sidor text 

med frågor i olika ämneskategorier och varierande svårighetsgrad.10 Det omfångsrika materialet 

tillsammans med ramarna för denna studie innebär att en avgränsning är nödvändig. De två 

kategorier som valts ut är A och B-frågorna. Kategorierna består av tio respektive tolv 1X2-frågor 

med anknytning till aktuella nyhetshändelser. Frågorna kan alltså ses som ett mått på hur väl 

eleverna tagit del av den gångna veckans nyhetsrapportering. Skillnaden mellan A och B-frågorna 

är att den förra har en lägre svårighetsnivå och riktar sig mot yngre åldrar (används mest från 

årskurs 4 och uppåt) medan den senare är av mer avancerad karaktär och riktar sig mot en äldre 

målgrupp (används mest från årskurs 7 och uppåt).11 På så vis täcker studien in en stor del av det 

material som riktar sig mot grundskolan vilket också motiverat urvalet. I veckoutskickens 

medföljande facit återfinns i vissa fall kommentarer till frågorna. Detta material har även 

granskats då uppfattningen är att kommentarerna kan bidra till att ge en mer heltäckande bild av 

hur religion framställs i Veckans nutidsfrågor.  

Undersökningen är förlagd till 2000-talets första decennium med neddyk i specifika årtal. I en 

nationell utvärdering från 2003 genomförd av Skolverket så uppmärksammades det att läroboken 

fått minskad betydelse för SO-lärares undervisning. Samtidigt framgick det att läroboken i allt 

större utsträckning kompletteras med alternativa läromedel.12 Tidsperioden ligger oss även nära i 

tiden och ett medvetet val har varit att begränsa studien till år 2010. Detta eftersom dåvarande 

                                                 
8 http://www.nutid.nu/nuvariant.html 2015-04-17, 14:50. 
9 Hallberg, Erland, Ansvarig utgivare Mera Förlaget, telefonsamtal den 17 april 2015. 
10 Se bilaga 1 & 2. 
11 http://www.nutid.nu/nuvariant.html 2015-04-17, 14:50. 
12 Skolverket, 2006, s. 49. 
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regering nästkommande höst sjösatte en ny läroplan för både grund- och gymnasieskolan som 

kom att innebära en särställning för kristendom. För att få en så heltäckande bild som möjligt har 

följande årtal valts ut: 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2008, 2009 och 2010.  

En kort notis bör även göras gällande materialets tillgänglighet. Veckans nutidsfrågor finns 

arkiverade på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Med undantag för år 2006 finns materialet 

tillgängligt i varierad form mellan åren 1999–2011. Även de år som föreliggande studie 

undersöker har diverse bortfall. De fåtal nummer som saknas är dock inte ett hinder då 

källmaterialets bredd ger en fullgod bild av hur religion framställs i Veckans nutidsfrågor. 

De sekundärkällor som används består av litteratur vars syfte är att ge en god lägesrapport 

över relevant didaktisk forskning samt inblick i studier som närmare granskat hur massmedia 

framställer religion. Till sekundärkällor hör även läroplanerna från år 1994 och år 2011 samt 

litteratur som erbjuder en god förståelse för de metodologiska verktyg som används för att 

bearbeta det primära källmaterialet.  

1.5 Forskningsöversikt 

En snabb överblick över det rådande forskningsläget indikerar att det inte råder brist på 

undersökningar som fokuserat på hur olika läromedel framställer religioner. Primärt har det dock 

varit läroböcker som varit det material som intresserat de kritiskt granskande ögonen. 

När det gäller litteratur som har relevans för denna studie så bör framförallt den rapport som 

utgavs av Skolverket 2006 framhållas. Undersökningen har titeln I enlighet med skolans värdegrund 

och inrättades år 2005 på uppdrag av dåvarande regering. Studien har kartlagt ett urval av 

läroböcker för grund- och gymnasieskolan med fokus på aspekter som kön, religion, etnicitet, 

sexuell läggning och funktionshinder. Primärt har intresset legat vid om, hur och i vilken 

omfattning läroböckerna avviker från läroplanens värdegrund.  

Rapporten har författats av flera forskare från olika discipliner. Ansvarig för avsnittet 

Religion/trosuppfattning är religionshistorikern Kjell Härenstam, verksam vid Karlstad universitet. 

Det material som Härenstam granskat innefattar ett urval av läroböcker som används inom 

religionskunskap, historia och samhällskunskap. Resultaten visar att böcker som används inom 

religionskunskap i större utsträckning behandlar religion på ett mer allsidigt och nyanserat sätt än 

de böcker som används inom samhällskunskap och historia. De undersökta läroböckerna i 

historia och samhällskunskap tar i större utsträckning upp religion i samband med problematiska 

samhällsskeenden. Ett exempel på detta är hur islam och muslimer ofta nämns i samband med 
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konflikter och krig.13 Härenstam påpekar dock att det nödvändigtvis inte rör sig om felaktig 

kunskap. Problemet är framförallt att det ofta saknas en tillräcklig historisk bakgrund till 

konflikternas ursprung. Härenstam poängterar också att det kan få negativa konsekvenser för 

islam och muslimer att i så hög utsträckning exponeras i samband med krig och våldsdåd. 

Studien visar också hur hinduism å ena sidan framstår som främlingsfientlig och intolerant, 

men å andra sidan som en religion laddad med positiva värden. Den positiva framställningen 

hade främst att göra med Mahatma Gandhis förekomst i läroböckerna. Gandhi får nämligen mer 

ofta än sällan stå som representant för positiva värden som rättskänsla, generositet och tolerans.14 

I rapportens avslutande del förs en intressant diskussion om lärares användning av 

undervisningsmaterial inom det svenska skolsystemet. Den nationella utvärderingen av 

grundskolan från 2003 har nämligen givit en fingervisning om att läroboken fått en minskad 

betydelse för SO-lärares undervisning. Det betyder inte att läroboken spelat ut sin roll men att det 

blivit allt vanligare att lärare i sin undervisning väljer att inkludera alternativa läromedel såsom 

internet, film, radio och tidningar.15 Det visar också på vikten av att det inte endast är skolans 

läroböcker utan även alternativa läromedel som bör utsättas för kritisk granskning. 

När det gäller granskningar av hur religion porträtteras i det massmediala flödet finns en rad 

undersökningar vars resultat är intressanta. I Antologin Religion och medier: Några perspektiv har 

Anna Levin, doktorand i journalistisk, författat en artikel med titeln Nya nyheter och gamla stereotyper. 

Levin har tagit del av en tidigare studie från år 2002 som visar hur islam och muslimer 

porträtteras i två av Sveriges större dagstidningar, Dagens nyheter och Aftonbladet. Majoriteten av de 

undersökta artiklarna som behandlar islam, 62 procent, handlar om terroristattacker, islamism 

och våld/krig. Trots att det i båda dagstidningarna verkar finnas en strävan efter att ge en mer 

nyanserad bild av islam, är överrepresentationen av våldsdåd och avsaknaden av ”vanlig” islam 

problematisk. Framställningarna ger upphov till stereotypa bilder som t.ex. att muslimer skulle 

vara obildade, känslostyrda och farliga eller att muslimska länder, p.g.a. gemensam religion 

förväntas dela vissa intressen.16 

Det här förklarar Levin med hjälp av Edward Saids teori om orientalism. I syfte att legitimera 

kolonialism producerades i västerlandet en bild av Orienten som gjorde gällande att dessa två 

parter var varandras motsatser. Ett exempel på detta är hur västerlandet porträtterades som 

modernt och rationellt medan Orienten beskrevs som bakåtsträvande och känslostyrt. Att de 

undersökta artiklarna ger upphov till en stereotyp bild av islam kan, enligt Levin, vara en 

                                                 
13 Skolverket, 2006, s. 35–37. 
14 Skolverket, 2006, 35–36. 
15 Skolverket, 2006, 49–50. 
16 Levin, Anna, »Nya nyheter och gamla stereotyper«, i Religion och medier: några perspektiv, red. Larsson, Göran, 

Lövheim, Mia & Linderman, Alf, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 168–170. 
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konsekvens av det dikotoma motsatsförhållandet som länge präglat väst och öst.17 Vidare gör 

Levin en viktig poäng då hon påpekar att nyhetsvärderingen är starkt bidragande till att det i 

media produceras stereotypa bilder. Med det avses att en negativ och kontroversiell nyhet får ett 

högre nyhetsvärde. Levin argumenterar även för att det skulle finnas en etnisk hierarki i 

nyhetsvärderingen.18 Det skulle således innebära att en händelse får ett högre nyhetsvärde om 

ämnet kretsar kring en invandrare än en etnisk svensk. 

Liknande resultat presenterar Ylva Brune, doktorand vid Institutionen för journalistisk och 

masskommunikation vid Göteborgs universitet, i sin studie Den dagliga dosen. Diskriminering i 

Nyheterna och bladet. Artikeln förekommer i antologin Mediernas Vi och Dom. Mediernas betydelse för 

den strukturella diskrimineringen och har, vilket titeln antyder, som övergripande syfte att kartlägga 

om och i så fall hur svensk media skildrar minoritetsgrupper på ett sätt som ger upphov till 

ogynnsamma förhållanden. Brune har i sin undersökning under två veckor våren 2005 granskat 

nyhetsutbudet i Dagens nyheter, Sydsvenska Dagbladet och Aftonbladet med fokus på former av 

diskriminering och rasism samt former och uttryck för inkludering och antirasism. Metoden är 

rent innehållsanalytisk och tar fasta på hur diskursiv diskriminering tar sig i uttryck i artiklarna. 

Brune fokuserar främst på hur och i vilka sammanhang minoritetsgrupper får komma till tals men 

också hur grupper osynliggörs i olika nyhetssammanhang. Resultaten visar, likt det Levin 

uppmärksammat, att triviala brott får ett högre nyhetsvärde om de kan kopplas till stereotyper om 

”De andra”.19 När det gäller religion är det intressant att notera hur media vid upprepande 

tillfällen rapporterar om problematiska händelser som kopplas samman med islam.20 Både Levins 

och Brunes resultat är av relevans då de aktualiserar förhållandet mellan religion och media. 

Eftersom Veckans nutidsfrågor avspeglar nyhetsrapporteringar blir det av intresse att se närmare på 

huruvida vissa religiösa traditioner i större utsträckning förekommer i frågor som tar upp 

samhällskonflikter eller kontroversiella sammanhang. Detsamma gäller även huruvida det råder 

en ojämn fördelning vad gäller religionernas representation i vardagliga sammanhang. 

I förstnämnda antologi som ovan diskuterats har Anette Novak publicerat en artikel som 

kartlagt Religionsfaktorn i pressens hantering av Knutby. Hur Knutbydramat år 2004 skildrades i Svenska 

Dagbladet respektive Aftonbladet har bearbetats med hjälp av en textanalytisk metod baserad på en 

rad nyckelord. Dessa är ”aktiva aktörer”, ”passiva aktörer”, ”allmänheten”, ”språket” och 

                                                 
17 Levin, Anna, 2006, s. 168–171. 
18 Levin, Anna, 2006, s. 177. 
19 Brune, Ylva, »Den dagliga dosen. Diskriminering i Nyheterna och bladet«, i Religionernas Vi och Dom: Mediernas 

betydelse för den strukturella diskrimineringen, red. Camauër, Leonor & Nohrstedt, Johanneshov, 2010, s. 116. 
20 Brune, Ylva, 2010, s. 113–115. 
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”journalisten”.21 Resultaten visar hur rapporteringen av Knutbyhändelserna, genom sitt 

nyhetsurval, språk, rollfördelning samt intervjuobjekt, producerar en negativ bild av den religiösa 

gruppen.22 Novak ansluter till tidigare forskning och påpekar att det kan bero både på en 

okunskap om samt en motvilja mot religion. Denna motvilja, menar Novak, är en produkt av 

samhällets ”dominerande kod” gällande accepterade religiösa former. Det kan också förklara 

varför journalister kan, beroende på vilken religion som avses, bortse från pressetiska regler utan 

att större invändningar från det övriga samhället hörs.23 Novak noterar även att media i större 

utsträckning blivit det forum som alltfler människor kommer i kontakt med religion, vilket pekar 

på vikten av en allsidig och korrekt mediabild. Det blir särskilt relevant om fokus riktas mot den 

svenska skolans verksamhet.24 

I ett examensarbete i utbildningsvetenskap författad av Johan Dynevall och Greta Sundh har 

bilden av muslimer och islam i elva svenska dagstidningar kartlagts. Med hjälp av kvalitativ 

textanalys visar studien att islam och muslimer beskrivs på ett ensidigt sätt och ofta i samband 

med terroraktioner. Studien konstaterar att stor del av nyhetsrapporteringen upptas av artiklar om 

Islamiska staten samt att ett kvinnligt perspektiv på islam lyser med sin frånvaro. Ytterligare av 

intresse är att undersökningen visar att skildringen av muslimer i Sverige var mer personlig och 

mångfacetterad än exempelvis muslimer i mellanöstern.25  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de sammanhang som religionerna aktualiseras i 

tenderar att se olika ut beroende på vilken religion som omtalas. Det gäller såväl läroböcker som 

den massmediala nyhetsrapporteringen. Det återstår dock att se huruvida framställningen av 

religion i det ännu hittills outforskade materialet Veckans nutidsfrågor sammanfaller med det 

rådande forskningsläget. 

1.6 Disposition 

Efter följande inledningskapitel presenteras studiens undersökningsmaterial. Undersökningen är 

indelad i tre delar och följer en kronologisk ordning. Trots detta upplägg har uppsatsen inte som 

syfta att åskådliggöra förändringar över tid utan främst att belysa materialet som helhet under 

utvald tidsperiod. Den första avser perioden 2000–2002, den andra 2004–2005 och slutligen 

behandlas i den sista delen perioden 2008–2010. Gemensamt för varje del är fördelningen på tre 

                                                 
21 Novak, Anette, »Religionsfaktorn i pressens hantering av Knutby«, i Religion och medier: några perspektiv, red. Larsson, 

Göran, Lövheim, Mia & Linderman, Alf, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 189. 
22 Novak, Anette, 2006, s. 196. 
23 Novak, Anette, 2006, s. 199. 
24 Novak, Anette, 2006, s. 197. 
25 Dynevall, Johan & Sundh, Greta, Olika källor, samma islam?: En innehållsanalys av porträtteringen av islam och muslimer i 

läromedel och tidningsartiklar, Uppsala universitet, 2014, s. 37–40. 
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rubriker som vardera skildrar religiös praxis och högtider, religion i konfliktsammanhang och slutligen 

religion i freds- och vardagssammanhang. Varje del avslutas med en kort sammanfattning av 

tidsperiodens framställning av religion. I analysens avslutande kapitel förs en sammanfattande 

diskussion som binder ihop de olika tidsperioderna och återkopplar resultaten till studiens syfte. 
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Kapitel 2 Undersökning 

2.1 Veckans nutidsfrågor 2000–2002 

Religiös praxis och högtider 

Undersökningens inledande period visar att kristendom förekommer i flest antal frågor som 

diskuterar religiös praxis och högtider. Till antalet rör det sig om tio frågor med anknytning till 

kristendom och fyra vars innehåll kan knytas till islam. En fråga behandlar hinduisk praxis 

samtidigt som det kan konstaterats att varken judendom eller buddhism har påträffats.26 

Inom ortodoxa kyrkor firas Trettondedag jul bland annat till minne av att det var då Jesus 

döptes av Johannes döparen. Inom västlig kristendom har högtiden dock framförallt kommit att 

bli förknippad med de vise männens överlämnande av gåvor till Jesusbarnet. Av totalt tio frågor 

som kan knytas till kristendom så handlar tre stycken om Trettondedag jul. I två av dessa 

förklaras högtidens firande med hänvisning till det senare temat, det påtalas nämligen att det ska 

ha varit då de vise männen kom med gåvor till Jesusbarnet.27 Den tredje frågan ger dock ingen 

förklaring till varför helgdagen firas utan nämner endast Trettondedag jul i förbifarten och i 

samband med de ”klämdagar” som varit under jul- och nyårshelgen.28  

Att kristna högtider får synas vid sidan av traditioner som kan benämnas som sekulära är ett 

återkommande tema. När det gäller Alla helgons dag så uppmärksammas denna högtid i samband 

med den helg då vi ”överöses […] med artiklar för att fira Halloween”.29 Angående Maria 

bebådelsedag påpekas i en annan fråga att vi har ”ett annat namn på dagen, troligen baserat på en 

misstolkning av Vårfrudagen” vilket ska ha ”medfört en mattradition på vissa håll i landet”.30 

Som vi ser aktualiseras Alla helgons dag och Maria bebådelsedag i samband med Halloween 

respektive våffeldagen. 

Liknande tongångar återfinns i materialet då det talas om den kristna kyrkans fastetid, ett tema 

som återkommer i tre olika frågor. I en fråga påpekas det att veckan för många innebär ett 

frosseri i ”semlor, fettisdagsbullar, hetvägg, eller vad man nu kallar dessa fyllda bullar”.31 En 

annan fråga placerar högtidens praxis utanför en svensk kontext och påpekar att man nu i 

                                                 
26 Se Tabell 1. 
27 Veckans nutidsfrågor, 2000, v. 2, B, fråga 11 & Veckans nutidsfrågor, 2001, v. 2, A, fråga 9.  
28 Veckans nutidsfrågor, 2000, v. 2, A, fråga 7. 
29 Veckans nutidsfrågor, 2002, v. 44, A, fråga 8. 
30 Veckans nutidsfrågor, 2000, v. 13, A, fråga 9. 
31 Veckans nutidsfrågor, 2001, v. 9, A, fråga 9. 
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katolska länder har firat en rad olika karnevaler.32 I den tredje och sista frågan som behandlar den 

kristna fastetiden påpekas det att företeelsen ”inte direkt [är] något som har någon betydelse i 

Sverige längre” men att det dagen innan är vanligt att ”många […] passar på att äta något gott”.33 

Ytterligare en helgdag som kommer på tal i Veckans nutidsfrågor är Kristi himmelfärdsdag. 

Texten gör läsaren informerad om att det rör sig om ”en av kyrkoårets stora högtider” men också 

att helgdagen detta år inföll samtidigt som Nykterhetsrörelsen firade en speciell dag.34  

Slutligen återfinns även i materialet en fråga som uppmärksammar den söndag som inleder 

kyrkoåret i den Svenska kyrkan. I texten framgår det att ”dessa veckor inför julen har ett latinskt 

ord som betyder ’ankomst’”.35 Vidare uppmanas läsaren att besvara vilket ord det rör sig om. 

Som vi ovan sett så uppmärksammades flertalet kristna högtider vid sidan av andra företeelser 

utan direkt anslutning till den kristna tron. Detsamma gäller inte beskrivningarna av muslimsk 

och hinduisk praxis. 

Angående pilgrimsfärden till Mecka så påpekas i en fråga att ”[t]vå miljoner muslimer från hela 

världen har anlänt till Minadalen utanför den heliga staden” samt att ”[m]ånga vill göra denna 

vallfärd men varje muslimskt land får skicka en grupp i förhållande till sin folkmängd”.36 

Nästkommande år återkommer en liknande fråga som återigen påtalar den breda uppslutningen. 

Det framgår där att ”[h]ögtiden Id al-adha firas av muslimer världen runt” samt att det rör sig om 

så många som upp till två miljoner pilgrimer som tänks besöka Mecka.37 Statistik får även läsaren 

ta del av i en fråga som behandlar den hinduiska högtiden Kumbh Mela. Det framgår nämligen 

att ”[d]en 24 januari tros 30 miljoner människor ta ett dopp i en flods heliga vatten”.38 

Ett tema som återkommer tre gånger under perioden 2000–2002 är den nionde månaden i den 

muslimska kalendern. I samtliga frågor återfinns formuleringar som kräver extra uppmärksamhet. 

I två av frågorna påpekas det att under ramadan så avstår ”rättrogna” muslimer från att äta, 

dricka, röka eller älska mellan solens uppgång och nedgång.39 Den tredje frågan formulerar sig på 

liknande vis då det sägs att ”[i] måndags förra veckan inledde alla muslimer den årliga 

fastemånaden”.40 I båda frågorna är det ett tydligt fokus på vad muslimer ämnas avstå under 

denna period samtidigt som formuleringarna ”rättrogna” och ”alla” muslimer ger intrycket av att 

det rör sig om plikttrogna trosutövare som enhälligt agerar och sluter upp bakom ramadan.  

                                                 
32 Veckans nutidsfrågor, 2002, v. 8, B, fråga 8. 
33 Veckans nutidsfrågor, 2002, v. 8. A, fråga 4. 
34 Veckans nutidsfrågor, 2002, v. 20, A, fråga 7. 
35 Veckans nutidsfrågor, 2002, v. 49, A, fråga 7. 
36 Veckans nutidsfrågor, 2001, v. 10. A, fråga 3. 
37 Veckans nutidsfrågor, 2002, v. 9, B, fråga 8. 
38 Veckans nutidsfrågor, 2001, v. 3, B, fråga 2. 
39 Veckans nutidsfrågor, 2001, v. 47, A, fråga 2 & Veckans nutidsfrågor, 2002, v. 47, A, fråga 6. 
40 Veckans nutidsfrågor, 2000, v. 49, B, fråga 5. 
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Religion i konfliktsammanhang 

När det gäller religionernas närvaro i frågor som berör samhälleliga konflikter och kontroversiella 

händelser finner vi även här att råder en ojämn representation. I denna kategori är det islam som 

är starkt överrepresenterad. Rent statistiskt är islam och kristendom närvarande i sjutton 

respektive fem frågor. Antalet frågor som behandlar judendom uppgår till två och endast en fråga 

tar upp hinduism. På samma vis som i kategorin ovan lyser även buddhism här med sin 

frånvaro.41 

När det gäller samhälleliga konflikter där kristendom tas upp är spänningarna mellan katoliker 

och protestanter på Nordirland ett tema som återkommer två gånger. I ena frågan påtalas att 

”katoliker och protestanter har sex veckor på sig att komma överens om man vill behålla 

självstyret i provinsen”42 och i den andra frågeställningen framgår det att ”[v]åldsamheter har 

brutit ut i Belfast på Nordirland”.43 I den förra efterfrågas vilken provins det rör sig om och i den 

senare är frågeställningen intresserad av mellan vilka två trosuppfattningar motsättningarna står. 

En annan fråga handlar om en rörelse i Burma vid namn ”Guds armé”. Det framgår i texten 

att gruppen leddes av två trettonåriga pojkar samt att gerillan nu blivit upplöst.44 Vad som 

emellertid inte framgår i texten är att Guds armé utåt sett sade sig luta mot en kristen grund. Det 

är värt att notera eftersom vi längre ner kommer att se hur organisationer med kopplingar till 

andra religiösa traditioner får sin beskrivning med hänvisning till just religionen. 

Under 2000-talets inledning uppdagades det att kristna präster i USA hade gjort sig skyldiga till 

sexuella övergrepp. Det inträffade kom också att uppmärksammas av nutidsfrågornas 

textförfattare. Det påpekas nämligen att händelsen var en ”jätteskandal eftersom det är präster 

inom kyrkan som utfört övergreppen och att det är barn som utsatts”.45 

Vad gäller strider mellan kristna och andra religiösa grupperingar är det en av frågorna som tar 

upp läget i Östtimor. Det påpekas att det tidigare varit oroligt men att det nu kommit till den 

punkten att det varit ”sammanstötningar mellan kristna och muslimer”.46 Eftersom vi i citatet 

ovan ser att det talas om både kristna och muslimer har denna fråga inkluderats i statistiken för 

både islam och kristendom vad gäller representation i frågor kopplade till samhällskonflikter. 

När det gäller frågor som omnämner islam i samband med samhälleliga konflikter är de, som 

ovan påpekats, till antalet fler. Det här överensstämmer med både Ylva Brunes och Anna Levins 

                                                 
41 Se Tabell 1. 
42 Veckans nutidsfrågor, 2001, v. 33, A, fråga 2. 
43 Veckans nutidsfrågor, 2002, v. 3, A, fråga 1. 
44 Veckans nutidsfrågor, 2001, v. 4, B, fråga 2. 
45 Veckans nutidsfrågor, 2002, v. 49, A, fråga 1. 
46 Veckans nutidsfrågor, 2000, v. 2, B, fråga 3. 
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resultat; islam tenderar att i större utsträckning aktualiseras i samband med konfliktfyllda 

händelser. Det tema som återkommer flest gånger under perioden 2000–2002 är attacken mot 

World Trade Center år 2001. Sammanlagt rör det sig om sex frågor vars innehåll kretsar kring 

den islamistiska organisationen al-Qaida och dess grundare Usama bin Ladin. Två av dessa frågor 

har utformats i nära anslutning till attacken och har en mera försiktig karaktär. Det påpekas 

nämligen att det ännu inte står klart vem som bär ansvaret för attacken men att misstankar och 

blickar har riktats mot Usama bin Ladin.47 Med tiden förändras tonerna och en fråga tar upp det 

faktum att ”USA inte genomfört någon vedergällningsaktion som många väntar på” samt att om 

det inträffar så ”manar talibanerna till heligt krig”.48 Frågeställningen har även som avsikt att 

kontrollera vad heligt krig kallas med ett annat ord. I medföljande facit återfinns en intressant 

notis angående det rätta svaret. Där påpekas nämligen att ”utropa heligt krig, jihad, är något som 

ledare i muslimska länder tidigare tagit till”.49 I vilken utsträckning det sker att muslimska ledare 

utropar heliga krig framgår inte. Formuleringen är problematisk då det kan tolkas som att det rör 

sig om en vanlig företeelse samtidigt som det finns risk att de få ledare som faktiskt utropat jihad 

blir representanter för samtliga muslimska länder. 

Ytterligare tre frågor med kopplingar till attacken mot World Trade Center påträffades. Det 

rör sig här om frågor med koppling till USA:s attacker mot Afghanistan där alla är utformade på 

ett sätt som riktar fokus mot Usama bin Ladin och hans nätverk. Samtliga frågor har nämligen 

som svar antingen ”al-Qaida” eller ”bin Ladins organisation”.50  

Med tanke på det rådande medieklimatet är det heller inte föga förvånande att det 

fortsättningsvis i Veckans nutidsfrågor riktas ett särskilt fokus mot Afghanistan. Två frågor tar upp 

två olika fall där missionärer anklagats för att ha predikat kristendom för muslimer. I ena 

frågeställningen framgår det att de kristna står ”åtalade vid en domstol i Kabul”51 och i den andra 

frågan står det att denna typ av missionering ”inte är tillåtet i detta talibanstyrda land”52  

Att de styrande talibanerna i Afghanistan vid denna tid hade ett betydelsefullt inflytande i 

landet råder det inga tvivel om. En annan fråga som behandlar just detta påpekar hur talibaner 

”infört mycket stränga regler för hur livet ska levas i detta fattiga land” och att deras namn 

egentligen betyder ”’studenter’ eftersom de studerat Koranen”.53 Vi ser här att stort utrymme 

                                                 
47 Veckans nutidsfrågor, 2001, v. 38, A, fråga 3 & 2001, v. 38, B, fråga 3. 
48 Veckans nutidsfrågor, 2001, v. 39, B, fråga 1. 
49 Veckans nutidsfrågor, 2001, Facit, v. 39, B, fråga 1. 
50 Veckans nutidsfrågor, 2001, v. 41, B, fråga 3, 2001, v. 49, B, fråga 1 & 2002, v. 38, B, fråga 2. 
51 Veckans nutidsfrågor, 2001, v. 40, A, fråga 3. 
52 Veckans nutidsfrågor, 2001, v. 34, B, fråga 3. 
53 Veckans nutidsfrågor, 2001, v. 40, A, fråga 2. 
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tillägnas åt talibanernas verksamhet samtidigt som det påpekas att organisationens namn kan 

härledas till att medlemmarna har studerat koranen. 

En annan nyhet med anknytning till islam handlar om ett rättsfall i Nigeria. Det påpekas i 

frågeställningen att ”Safiya Hussainis dom enligt sharialag, att stenas till döds för att ha fött ett 

barn utom äktenskapet, har upprört många” och att ”liknande domar är vanliga i landet”.54 Att 

allmänheten upprörs av beslutet är inget märkligt. Värt att notera är hur kontroversiella händelser 

exponeras i samband med traditionens urkund, koranen. Om detta är den enda bilden som ges av 

koranen finns det en risk att den blir synonym med negativa händelser likt den som ovan 

beskrivits. 

En fråga som på ett liknande vis, dock mer subtilt, sammankopplar islam med våldsdåd lyder 

som följer: ”Vilken är den mest utbredda religionen i detta asiatiska land?”. Frågeställningen är 

tämligen harmlös. Det förändras dock om man väljer att se till i vilken kontext som frågan 

aktualiseras. Texten som föranledde frågeställningen påpekar nämligen att ”[f]yra bomber 

briserade under lördagen på den indonesiska ön Bali. Minst 190 människor dödades och många 

skadades”.55 Islam aktualiseras här i samband med ett självmordsattentat som förorsakade många 

människors liv. I Skolverkets rapport från år 2006 konstaterade Härenstam att läroböcker 

ämnade för historia och samhällskunskap ofta skildrade religioner i samband med våldsdåd. Det 

gällde framförallt islam som vid flera tillfällen aktualiserades i samband med krig och konflikter. 

Som vi ser är detta även fallet i Veckans nutidsfrågor. Det är också värt att fundera över huruvida 

frågan om vilken som är den mest utbredda religionen på Bali hade varit lika relevant att ställa om 

det inte ägt rum ett självmordsattentat där.  

Det har också påträffats tillfällen då det görs direkta kopplingar mellan islam och 

våldsorganisationer. När det gäller Hamas så påpekas det att rörelsen har ”Islam som bas” samt 

att dess mål ”är att utplåna staten Israel”.56 Några veckor senare kommer återigen denna 

organisation på tal när ett självmordsattentat ägt rum i Tel Aviv och 16 israeler dödats. Denna 

gång lyder frågan: ”Vad heter området söder om Tel Aviv som också är Hamas maktbas?”.57 

Andra organisationer som kommer på tal är den ”libanesiska gerillan Hizbollah”58 samt den 

vid namn okända ”muslimska gerilla”59 som uppehåller sig på ön Jolo i Filipinerna. Det är 

framförallt av intresse att se närmare på hur dessa grupper benämns. Materialet har än så länge 

inte uppvisat ett språkbruk som gör gällande att det skulle röra sig om grupper vars aktioner kan 

                                                 
54 Veckans nutidsfrågor, 2002, v. 14, B, fråga 3.  
55 Veckans nutidsfrågor, 2002, v. 42, B, fråga 1. 
56 Veckans nutidsfrågor, 2002, v. 16, B, fråga 2. 
57 Veckans nutidsfrågor, 2002, v. 20, B, fråga 3. 
58 Veckans nutidsfrågor, 2000, v. 42, B, fråga 3. 
59 Veckans nutidsfrågor, 2000, v. 34, B, fråga 2. 
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tolkas som ett undantagsfall. Så blir emellertid fallet när stridigheter mellan hinduer och muslimer 

i den indiska delstaten Gujarat kommer på tal. I en fråga från år 2002 går det att utläsa att ”minst 

478 dödats i våldsamma bråk mellan religiösa grupper” vilket sedan sägs vara en orsak av att 

”hinduiska extremister vill bygga ett tempel där det tidigare stått en moské”.60 Det är intressant 

att se hur den hinduiska gruppen benämns som ”extremister”. Det antyder nämligen att det rör 

sig om en grupp med radikala och avvikande åsikter.  

De två frågor som behandlar judendom i anslutning till samhällskonflikter är av en särskild 

karaktär. En fråga gör gällande att ”unga palestinier kastade sten på bedjande judar vid 

Klagomuren” vilket ska ha varit orsaken till varför ”det [i Israel] varit mycket oroligt den senaste 

tiden”.61 En annan fråga tar upp hur ”judiska helgedomar attackerats efter de senaste händelserna 

i Israel” och att det flesta attackerna har skett med hjälp av brandbomber.62 Sammantaget visar de 

här två frågorna på hur en religiös grupp omnämns i ett konfliktsammanhang men där traditionen 

framförallt framställs som den utsatta parten. 

Religion i freds- och vardagssammanhang 

När det gäller frågor vars innehåll varit av en mer vardaglig karaktär är de till antalet få. Under 

perioden 2000–2002 har dessa begränsat sig till de två religionerna kristendom och islam som 

vardera omnämns i fyra respektive tre frågor.63 

I två frågor behandlas ett populärkulturellt fenomen som har anknytning till kristendom. Båda 

frågeställningarna kretsar nämligen kring den då toppsäljande skivan ”En salig samling” där 

”olika artister sjunger kristna sånger” och där ”[v]arje såld cd ger 16 soppluncher till 

behövande”.64 En annan fråga som anknyter till den kristna tron behandlar Moder Teresas 

eventuella helgonförklaring. I texten framgår det att om hon saligförklaras så är vägen öppen för 

helgonförklaring samtidigt som läsaren informeras om vilket land Moder Teresa genomförde sina 

stora gärningar i.65  

I det utskicket som publicerades i anslutning till attacken mot World Trade Center så återfinns 

en fråga som uppmärksammar kyrkans hantering av kriser. Det framgår nämligen att det vid 

tragiska händelser är vanligt att ”många människor […] söker sig till kyrkorna för att få tröst”.66 

Vid första anblick framstår det som att det endast är den kristna kyrkan som erbjuder tröst. Så är 

                                                 
60 Veckans nutidsfrågor, 2002, v. 10, A, fråga 1. 
61 Veckans nutidsfrågor, 2000, v. 40, B, fråga 3. 
62 Veckans nutidsfrågor, 2002, v. 16, B, fråga 1. 
63 Se Tabell 1. 
64 Veckans nutidsfrågor, 2000, v. 2, B, fråga 12 & 2000, v. 11, A, fråga 8. 
65 Veckans nutidsfrågor, 2002, v. 41, B, fråga 1.  
66 Veckans nutidsfrågor, 2001, v. 38, A, fråga 4. 
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emellertid inte fallet då det i nästkommande fråga påpekas att ”[a]ndra människor har sökt sig till 

synagogor och moskéer” samt att det har varit ”[e]xtra svårt […] för alla muslimer eftersom de av 

vissa människor på ett dumt sätt anklagats som medskyldiga i attacken”.67 Precis som Anna Levin 

poängterat i sin studie så verkar det även i Veckans nutidsfrågor finnas en strävan efter att ge en 

nyanserad bild av islam. I detta fall rör det sig om en framställning som gör gällande att 

våldshandlingar inte bör ses som signifikativa för islam. Liknande tongångar återfinns i en 

frågeställning som tar upp hur muslimska länder och partier har fördömt terrordåd genomförda i 

religionens namn. I texten framgår det nämligen att ”[o]mvärlden, inklusive muslimska länder, 

protesterar nu mot de ledande i Afghanistan”.68 Ytterligare ett exempel på detta står att finna i 

den fråga som påtalar att ”[f]lera islamistpartier i Pakistan fördömer mordet” på den amerikanska 

journalisten Daniel Pearl som tillfångatogs och avrättades i Pakistan.69 Frågornas utformning ger 

således läsaren intrycket av att våldsdåden inte accepteras av den breda muslimska majoriteten. 

Sammanfattningsvis kan sägas att perioden 2000–2002 uppvisar blandade resultat vad gäller 

religionernas närvaro i de olika kategorierna. När det gäller religiös praxis och högtider visade det 

sig att frågor som berörde kristendom var i majoritet. Flertalet frågor kan sägas vara av en 

karaktär som främst ger läsaren information om varför högtiden firas. Flera av helgdagarna 

uppmärksammades också i samband med andra mer sekulära traditioner som t.ex. halloween och 

våffeldagen. I en fråga påpekades även att den kristna fastan spelat ut sin roll i det svenska 

samhället. Till skillnad från kristna högtider så beskrevs muslimsk och hinduisk praxis på ett sätt 

som gav trosutövarna ett plikttroget ansikte. Läsaren fick här ta del av både statistik angående 

antalet utövare men också beskrivningar av ramadanfirande som innefattade begreppen 

”rättrogna muslimer” och ”alla muslimer”.  

Vad gäller religioner i konfliktsammanhang så visade materialet att flest frågor behandlade 

islam. En fråga gjorde även en direkt koppling mellan islam och påpekade att organisationen hade 

”islam som bas”. I andra frågor blev terrororganisationer beskrivna med hänvisning till att de 

studerat koranen. Till antalet var de frågor som kunde knytas till kristendom färre. Det rörde sig 

om konflikterna mellan katoliker och protestanter på Nordirland, sexuella övergrepp samt Guds 

armé i Burma. Den enstaka fråga som diskuterade konflikten mellan hinduiska ”extremister” och 

muslimer antyder att den förra gruppen bestod av radikala och avvikande individer. Två frågor 

behandlade judendom och då på ett sätt som beskrev judiska trosutövare som den utsatta parten i 

en konflikt. 

                                                 
67 Veckans nutidsfrågor, 2001, v. 38, A, fråga 5. 
68 Veckans nutidsfrågor, 2001, v. 10, B, fråga 2. 
69 Veckans nutidsfrågor, 2002, v. 9, B, fråga 2. 
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I kategorin religion i freds- och vardagssammanhang så var antalet frågor relativt jämt 

fördelade på kristendom och islam. Kristendom uppmärksammades i samband med filantropisk 

verksamhet och det påtalades även att båda religionerna kan fylla en tröstande funktion vid 

kristider. Vad som kan noteras är att trots att islam förekommer i flest frågor som tar upp 

samhällskonflikter så uppvisar materialet vissa tendenser till att vilja framställa att händelserna 

inte accepteras av den breda majoriteten muslimer i världen. Det överensstämmer också med de 

resultat som tidigare forskning presenterat. Det har också konstaterats att inga frågor som tog 

upp buddhism påträffats. 

2.2 Veckans nutidsfrågor 2004–2005 

Religiös praxis och högtider 

Frågor som behandlar religiös praktik och högtider under åren 2004–2005 uppvisar, likt perioden 

2000–2002, att det återigen är kristendomen som intar en dominant ställning. Till antalet rör det 

sig om sex frågor med koppling till kristendom och två frågor som kommer i kontakt med islam. 

En judisk högtid behandlas medan varken buddhism eller hinduism återfinns i någon fråga som 

berör traditionernas praxis eller högtider.70 

Av dessa sex frågor är det två som aktualiserar kristna högtider i samband med kommersiella 

och sekulära traditioner. Det rör sig då om den kristna fastan som kommer på tal i samband med 

det bakverk, semlan, som idag ser ”grädde [som] en självklar ingrediens”.71 Den andra frågan tar 

upp Alla helgons dag i samband med den stundande Halloween-helgen som tänks ”firas med 

benrangel, bus, godis, pumpor och spindelväv”.72 I frågan står det också att ”[p]å kyrkogårdarna 

pryder vi gravarna med granris och kransar och tänder ljus för de avlidna”.73 Språkbruket skiljer 

sig från hur kristna högtider beskrevs i materialet från 2000–2002. För det första noteras att det 

här återfinns en beskrivning av hur högtiden kan ta sig i uttryck för människor i Sverige. För det 

andra indikerar benämningen ”vi” att författaren utgår från att läsaren är kristen. 

I materialet förekommer också frågor som tar upp både advent och pingst vilka får sin 

förklaring i förhållande till historisk kontext och etymologi. Det påpekas att ordet ”advent 

kommer från latinet” och att högtiden kan ”dateras till slutet av 400-talet”.74 Angående pingst 

                                                 
70 Se Tabell 1. 
71 Veckans nutidsfrågor, 2005, v. 6, A, fråga 9. 
72 Veckans nutidsfrågor, 2005, v.45, A, fråga 5. 
73 Veckans nutidsfrågor, 2005, v. 45, A, fråga 5. 
74 Veckans nutidsfrågor, 2004, v. 50, A, fråga 7 & Veckans nutidsfrågor, 2005, v.48, B, fråga 7. 
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påpekas att det är ”en av kyrkoårets största högtider” samt att ”[n]amnet kommer från grekiskan 

och kan översättas som ’den femtionde dagen’”.75 

I materialet kommer även en pilgrimsvandring på tal. Där påtalas att ”[t]usentals kristna från 

hela världen vandrade på långfredagen Via Dolorosa”.76 Att vallfärden beskrivs med information 

gällande antalet utövare som genomfört ”den smärtfyllda vägen” är ett nytt inslag. Detta har fram 

tills nu endast varit föremål för de islamiska och hinduiska högtiderna och pilgrimsfärderna. 

De två frågor som nämner islamisk praktik handlar om ramadan. En av frågorna använder det 

bekanta ordvalet ”rättrogen” för att beskriva den muslim som mellan gryning och solnedgång 

uppehåller sig från mat och dryck.77 Den andra frågan har emellertid ett annorlunda språkbruk 

som ger läsaren ett annat intryck av den islamiska högtiden. Det påpekas att under ramadan ”får 

man under 30 dagar inte äta eller dricka från solens uppgång till dess nedgång” samt att de som 

”firar Ramadan känner att de kommer närmare Allah, släktingar och vänner”.78 Texten innefattar 

inte ordet ”rättrogen” samtidigt som det talas om en kollektiv gemenskap. 

Liknande tongångar, med ett kollektivt fokus, återfinns i den fråga som behandlar den judiska 

högtiden Yom Kippur. I texten framgår det att det är ”den största årliga högtiden inom 

judendomen” och den tid då människor uppmanas till att ”sluta fred med sina ovänner och be 

om förlåtelse”.79  

Religion i konfliktsammanhang 

Under perioden 2004–2005 återfinns kristendom och buddhism i en fråga vardera. När det gäller 

islam och hinduism har antalet uppgått till sex respektive två frågor. Slutligen har det konstaterats 

att judendom inte påträffats i några frågor som behandlar samhällskonflikter.80 

Den enstaka fråga med koppling till kristendom kretsar kring den händelse som utspelade sig i 

Uppland år 2004. I texten framgår det att ”Knutbypastorn” fått sin dom fastställd till livstids 

fängelse i Hovrätten samt att denne troligtvis önskar att få sin dom provad i högsta domstolen.81 

I Anette Novaks studie av nyhetsrapporteringars skildringar av händelserna i Knutby framgick 

det att media producerade en negativ bild av den religiösa gruppen. Eftersom frågeställningen i 

Veckans nutidsfrågor inte lämnar någon vidare information om händelsen är det i detta fall inte 

                                                 
75 Veckans nutidsfrågor, 2005, v. 20, A, fråga 8. 
76 Veckans nutidsfrågor, 2004, v. 16, A, fråga 1. 
77 Veckans nutidsfrågor, 2005, v. 40, B, fråga 2. 
78 Veckans nutidsfrågor, 2004, v. 43, A, fråga 2. 
79 Veckans nutidsfrågor, 2004, v. 40, A, fråga 6. 
80 Se Tabell 1. 
81 Veckans nutidsfrågor, 2004, v. 47, B, fråga 4. 
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möjligt att göra en sådan bedömning. Det som däremot kan konstateras är att kristendom i detta 

fall inplaceras i ett kontroversiellt sammanhang. 

När det gäller de frågor som behandlade Islam i samband med konfliktsammanhang är det 

bland annat organisationen Hamas, mordet på en holländsk islamkritiker och danska 

karikatyrteckningar som blir föremål för diskussion. Två av dessa frågor handlar om mordet på 

”[d]en militanta organisationen Hamas andlige ledare Ahmad Yassin”.82 I en av dessa påpekas det 

också att organisationen är känd för sina självmordsattentat.83 Vad som skiljer dessa frågor från 

de som vi återfann i materialet från 2000–2002 är att det senare källmaterialet inte explicit påtalar 

att organisationen har islam som bas. Det här gör också att organisationens våldsdåd inte på 

samma vis knyts till en specifik religion. 

En annan fråga från år 2005 tar upp islam i samband med en tragisk händelse som utspelade 

sig i Irak. I frågan går det att utläsa att många muslimer på väg till en moské drabbades av panik 

på en bro. Detta resulterade i att ”många människor föll i vattnet och dog och andra klämdes 

ihjäl”.84 Vidare efterforskning visar att händelsen hade sin upprinnelse i ett rykte om att det skulle 

ha befunnit sig en självmordsbombare på bron.85 Det är dock inget som uppmärksammas i 

frågeställningen. Det indikerar att frågan medvetet utformats på ett sätt som vill undvika att 

koppla samman religionen med våldsdåd. 

År 2004 mördas en holländsk filmare och år 2005 publicerar Jyllands-Posten 

karikatyrteckningar av profeten Muhammed. Båda händelserna kommer på tal i Veckans 

nutidsfrågor. I det förra fallet rör det sig om mordet på Theo Van Gogh vars film kritiserat islams 

kvinnosyn. I texten informeras läsaren om dådet vilket sedan utmynnar i en frågeställning 

gällande vad Theo Van Gogh kritiserat.86 I det andra fallet påpekas att avbildningarna av profeten 

Muhammed har lett till att ”[e]tt pakistanskt parti har utlovat en belöning på 60 000 kronor till 

den som dödar en grupp danska tidningstecknare”.87 I båda fallen framträder en tämligen hotfull 

och aggressiv bild av islam som gör gällande att den som kritiserar religionen kan råka illa ut. 

Undersökningen har hittills ännu inte identifierat några frågor som framställer islam som den 

utsatta parten i ett konfliktsammanhang. Läget förändras dock då en fråga tar upp det faktum att 

många moskéer i Sverige utsatts för brandattentat.88 Vidare har frågeställningen som avsikt att 

mäta huruvida läsaren vet vilken religion som har en moské som plats för bön. 

                                                 
82 Veckans nutidsfrågor, 2004, v. 14, A, fråga 1 & 2004, v. 14, B, fråga 1. 
83 Veckans nutidsfrågor, 2004, v. 14, A, fråga 1. 
84 Veckans nutidsfrågor, 2005, v. 36, A, fråga 2. 
85 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=683555, 2015-05-05, 16:00.  
86 Veckans nutidsfrågor, 2004, v. 47, B, fråga 2. 
87 Veckans nutidsfrågor, 2005, v. 49, B, fråga 2. 
88 Veckans nutidsfrågor, 2005, v. 43, A, fråga 4. 
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När det gäller frågor som behandlar hinduism så uppgår antalet till två. Den ena frågan belyser 

den olyckshändelse som utspelade sig i Indien då ”[ö]ver 300 000 indiska pilgrimer var samlade 

för en vandring till Mandher Devi-templet”.89 Det framgår vidare att panik utbröt och att 

händelsen resulterade i 258 människors död. Frågan riktar ingen särskilt kritik mot den hinduiska 

traditionen. Det gör emellertid den andra frågan som påträffats i materialet. I texten påpekas det 

att ”[i] detta land är de flesta människor hinduer” och att ”inom denna religion föds man in i 

’kaster’”.90 Frågan fortsätter med att beskriva vilka yrkeskategorier som kasterna är uppdelade i. 

Läsaren har sedan som uppgift att besvara vilket land det är som har ”problem med denna 

tradition?”.91 Vad som här framträder är ett relativt bra exempel på hur hinduism beskrivs som 

en, för att använda Härenstams benämning, ”intolerant” religion. Det råder inga tvivel om att 

kastsystemet haft förödande konsekvenser för många människor. Det är dock problematiskt att 

låta kastsystemet bli den minsta gemensamma nämnaren för alla hinduer. 

Frågor som tagit upp buddhism har, som vi tidigare sett, lyst med sin frånvaro. Under 

perioden 2004–2005 dyker emellertid en fråga upp som kommer i kontakt med den buddhistiska 

traditionen. Frågan som läsaren ställs inför är intresserad av vilken religion som är störst i 

Thailand. Texten som föregick frågeställningen beskriver hur okända män hade klätt ut sig till 

buddhistiska munkar och vandrat runt och tiggt i staden Ayutthaya. Detta ska sedan ha resulterat 

i att dessa män gripits av thailändsk polis.92 Trots att frågan behandlar ett konfliktsammanhang så 

kan det fastslås att buddhism inte framställs på något negativt sätt. 

Religion i freds- och vardagssammanhang 

När det gäller freds- och vardagssammanhang så visar det sig att hela tretton frågor kretsar kring 

kristendom. Det kan jämföras med islam som endast förekommer i två frågeställningar. 

Buddhism kommer på tal i en fråga medan hinduism och judendom inte påträffats i materialet.93 

Tre av frågorna med koppling till kristendom har som fokus Svenska kyrkans dåvarande 

situation. Den första tar upp Svenska kyrkans ledarskap och påpekar att den då högsta ledaren för 

kyrkan, K G Hammar, beslutat att avgå från sitt arbete.94 Den andra tar upp det faktum att alltfler 

väljer att avsluta sitt medlemskap i Svenska kyrkan.95 När det gäller homosexuellas rätt att gifta 

sig är det också ett tema som blir föremål för en fråga från år 2005. Frågan behandlar nämligen 

                                                 
89 Veckans nutidsfrågor, 2005, v. 5, B, fråga 1. 
90 Veckans nutidsfrågor, 2004, v. 50, A, fråga 1. 
91 Veckans nutidsfrågor, 2004, v. 50, A, fråga 1. 
92 Veckans nutidsfrågor, v. 14, A, fråga 3. 
93 Se Tabell 1. 
94 Veckans nutidsfrågor, 2005, v. 35, A, fråga 3. 
95 Veckans nutidsfrågor, 2004, v. 50, A, fråga 3. 
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det kyrkomöte som med ”stor majoritet fattat ett historiskt beslut” i vilket det står klart att 

”[h]omosexuella par som registrerat partnerskap kommer att få rätt till” vigsel.96 

En annan frågeställning med koppling till den kristna traditionen uppmärksammar 

framställningen av en snabbversion av bibeln. Bakom arbetet står en pastor i England och det 

påpekas även att syftet med projektet sägs vara att kunna ”ge det kristna budskapet på cirka 100 

minuter”.97  

De resterande frågorna som behandlar kristendom, nio till antalet, visar att den mediala 

rapporteringen under detta år upplät ett stort utrymme åt den dåvarande påvens bortgång samt 

den därpå nytillsatta påvens tillträde. De inledande frågorna påpekar att påvens hälsa varit illa 

under en viss tid vilket sedan följs av offentliggörandet av dennes bortgång.98 Därefter beskrivs 

påvens begravning och det stora följe som denna händelse hade.99 Avslutningsvis blir nyvalet av 

påve föremål för två av Veckans nutidsfrågor. Det framgår i dessa att vit rök bolmat ut ur sixtinska 

kapellet samt att världen nu för första gången på 1000 år fått en tysk påve.100 Det ska dock 

noteras att frågornas innehåll ger ett positivt intryck av kristendomen och särskilt den katolska 

kyrkan. Det då det i vissa frågor framgått att den bortgångne påven haft ”stor betydelse för 

demokratins utveckling i sitt hemland”101 samt att han troligen kommer att bli ”helgonförklarad 

av katolska kyrkan eftersom han gjort flera mirakel under sitt liv”.102 

När det gäller frågor utgivna under åren 2004–2005 och som inbegriper islam i mer vardagliga 

sammanhang uppgår antalet till två. Den ena frågan handlar om det irakiska parlamentets förslag 

till en ny grundlag. Frågan skildrar bland annat befolkningens religiösa fördelning och intresserar 

sig för vilken som är landets ”tredje stora folkgrupp vid sidan av sunni- och shiamuslimer?”.103 

Den andra frågan tar upp de muslimska samfundens situation i Sverige. Det framgår att de 

uppfattar sina hyrda lokaler som alltför trånga varför många av samfunden vill bygga egna 

moskéer.104 Trots det ringa antalet frågor så ser vi hur islam exponeras i vardagliga frågor som 

internationella politiska val och de muslimska samfundens situation i Sverige. 

Den enstaka fråga som behandlar buddhism tar upp att två ledande buddhistmunkar, Dalai 

lama och Panchen lama, varit på besök i Jokhangtemplet i Tibet.105 Som vi hittills sett har antalet 

                                                 
96 Veckans nutidsfrågor, 2005, v. 44, B, fråga 3. 
97 Veckans nutidsfrågor, 2005, v. 39, A, fråga 2. 
98 Veckans nutidsfrågor, 2005, v. 6, A, fråga 4, 2005, v. 10, A, fråga 1, 2005, v. 14, A, fråga 2 & 2005, v. 14, B, 

fråga 2. 
99 Veckans nutidsfrågor, 2005, v. 15, A, fråga 1, 2005, v. 15, B, fråga 1 & 2005, v. 16, A, fråga 2. 
100 Veckans nutidsfrågor, 2005, v. 17, A, fråga 1 & 2005, v. 17, B, fråga 1. 
101 Veckans nutidsfrågor, 2005, v. 14, B, fråga 2. 
102 Veckans nutidsfrågor, 2005, v. 16, A, fråga 2. 
103 Veckans nutidsfrågor, 2005, v. 35, B, fråga 1.  
104 Veckans nutidsfrågor, 2005, v. 48, A, fråga 6. 
105 Veckans nutidsfrågor, 2004, v. 35, B, fråga 3. 
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frågor med koppling till buddhism varit få. Det blir därför relevant att se närmare på vem som 

blir ansiktet utåt för religionen när den väl exponeras. I detta fall rör det sig om Dalai lama, en 

person som av många människor är förknippad med fred och goda gärningar. Med undantaget att 

det i detta fall rör sig om buddhism och inte hinduism så påminner frågeställningen mycket om 

de resultat som Härenstam presenterat. Vi ser nämligen hur en man som år 1989 mottog Nobels 

fredspris aktualiseras och görs till representant för den buddhistiska traditionen.  

Även tidsperioden 2004–2005 visar att det är kristna högtider som förekommer i flest antal 

frågor. Två av sex frågor behandlar kristna högtider vid sidan av andra sekulära traditioner. En av 

dessa innehöll också en beskrivning av hur Alla helgons dag kan ta sig i uttryck för människor i 

Sverige. Ett annat nytt inslag var att beskrivningen av pilgrimsfärden Via Dolorosa innehöll 

information om antalet trosutövare, en företeelse som hittills endast gällt islamsk och hinduisk 

högtid. När det gäller islam så rör det sig om två frågor som har fokus inställt på ramadan. Den 

ena använder sig av begreppet ”rättrogen” medan den andra är av mera försiktig karaktär. Det 

antyds nämligen inte att ramadan skulle omfatta alla muslimer samtidigt som det talas om en 

kollektiv gemenskap som kan ta sig i uttryck under högtiden. Den judiska högtiden som kommer 

på tal är Yom Kippur och beskrivs då vara en tid då trosutövarna strävar efter fred och förlåtelse.  

Vad gäller konfliktsammanhang så visade perioden 2004–2005 att kristendom och buddhism 

återfanns i en fråga vardera. Det konstaterades även att judendom inte påträffades i några frågor 

som berörde samhälleliga konflikter. Angående islam så uppmättes antalet frågor till sex stycken. 

När det gäller karikatyrteckningar och mordet på Theo Van Gogh så framträder en tämligen 

hotfull bild av islam. Det är däremot inte alla frågor som ger detta intryck. I en fråga rör det sig 

om en händelse där islam framställs som den utsatta parten i ett konfliktsammanhang. I ett annat 

fall så handlar det om en fråga som på ett medvetet sätt undvikit att koppla samman religionen 

med våldsdåd. Det kan också nämnas att när Hamas kommer på tal så förekommer inga 

uttalanden som gör gällande att organisationen vilar på en islamisk grund. Vad gäller hinduism så 

är det en av de två frågorna som rent konkret ger sig i kast med att kritisera traditionen. Det rör 

sig då om kastsystemet och dess problematiska strukturer. Den andra frågan redogör för en 

olyckshändelse i Indien och ger inte ett negativt intryck av religionen. Detsamma kan sägas om 

den enstaka frågan som behandlar buddhism. Det rörde sig här om ett fall där okända män klätt 

ut sig till buddhistiska munkar och tiggt pengar. 

Vad gäller religion i freds- och vardagssammanhang så rör det sig om tretton frågor som kan 

knytas till den kristna traditionen. Av tretton frågor så har nio av dessa fokuserat på den 

dåvarande påvens bortgång samt den nytillsatte påvens tillträde. Vissa av frågorna valde även att 

poängtera påvens betydelse för demokrati samt att denne genomfört en rad mirakel i sitt liv. 
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Övriga frågor med anknytning till kristendom behandlar Svenska kyrkan samt produktionen av 

en ny variant av bibeln. När det gäller islam så handlar de två frågorna som påträffats om 

internationella politiska val och muslimska samfunds situation i Sverige. Dessa kan också ses som 

relativt neutrala ämnen. Detsamma gäller inte den fråga som kom i kontakt med buddhism. I 

frågeställningen går det nämligen att notera hur Dalai lama, en person förknippad med fred och 

goda gärningar, blir ansiktet utåt för den buddhistiska traditionen. 

2.3 Veckans nutidsfrågor 2008–2010 

Religiös praxis och högtider 

Även i undersökningens avslutande period visar det sig att flest antal frågor som behandlar 

religiös praxis och högtider kan knytas till kristendom. Till antalet rör det sig om nio frågor som 

tar upp kristen praktik och fyra stycken som skildrar islamisk praxis. Hinduisk tradition kommer 

på tal i två frågor och judendom närvarar i en frågeställning. Vad gäller buddhism så har inga 

frågor påträffats som behandlar religiös praxis och högtider.106 

När det gäller kristendom är påskhelgen ett tema som återkommer i två frågor, en av dessa 

påtalar även att denna högtid firas utanför den kristna traditionen. Det påpekas både att ”[p]åsk 

är en av de största högtiderna inom den kristna kyrkan och judendomen” samt att ”[i] Israel firas 

den judiska påsken till minne av uttåget ur ett annat land”.107 Trots att frågan vill visa på likheter 

mellan den kristna och judiska traditionen är det problematiskt att hänvisa det judiska 

påskfirandet till Israel. Det kan uppfattas som om högtiden endast firas av Israeler och att dessa 

endast befinner sig i Israel. Den andra frågan som också behandlar den kristna påskhelgen har 

som syfte att mäta huruvida läsaren vet vad som hände Jesus på långfredagen. I texten framgår 

det även att många är lediga denna dag samt att det är påskhelgens första röda dag.108 

En annan kristen högtid som kommer på tal är Saint Patrick’s Day. Läsaren informeras om att 

högtiden infaller den 17 mars, har stort genomslag på Irland samt att det på denna dag framförallt 

är Irlands apostel och skyddshelgon som står i centrum.109 Till skillnad från ovan nämnda fråga 

som hänförde det judiska påskfirandet till Israel så är denna fråga mera försiktig i sin karaktär, det 

noteras nämligen endast varsamt att firandet har en bred uppslutning på Irland. 

I materialet återfinns vid två tillfällen ett uppmärksammande av Maria bebådelsedag. Frågorna 

skiljer sig inte nämnvärt åt utan båda proklamerar att det var på denna dag som Maria blev 
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107 Veckans nutidsfrågor, 2008, v. 12, A, fråga 8. 
108 Veckans nutidsfrågor, 2009, v. 15, A, fråga 7. 
109 Veckans nutidsfrågor, 2009, v. 13, B, fråga 3. 
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varskodd om att hon var gravid. Liksom under tidigare undersöka perioder uppmärksammas det i 

båda av frågorna att denna dag förknippas med våffelätande.110 En annan helgdag som på 

liknande vis uppmärksammas i samband med samhälleliga konsumtionsmönster är Alla helgons 

dag. Frågan gör gällande att ”Halloween firas med ’trick or treat’, skelett, spöken och lysande 

pumpor”.111 Frågeställningen är därefter intresserad av vilken kristen högtid det är som firas 

samma helg som Halloween. 

Tre frågor med koppling till kristendom kretsar även kring julfirandet. Två av dessa tar upp 1:a 

advent och båda påpekar att denna högtid innebär att det västerländska kyrkoåret tar sin början. 

Likt de flesta tidigare frågor som berört detta ämne är även dessa två intresserade av vad ordet 

advent betyder på latin.112 Den tredje och sista frågan som tar upp kristen högtid behandlar 

luciafirandet. Det framgår att högtiden har sina rötter i 1600- och 1700-talet och att Lucia var en 

”kristen jungfru och martyr som troligen dog år 304”.113  

När muslimsk högtid och praktik kommer på tal är det ramadan och vallfärden till Mecka som 

hamnar i fokus. Sammanlagt rör det sig om totalt fyra frågor som är jämt fördelade på respektive 

högtid/praktik. De två frågor som ger en beskrivning av ramadan är intressanta ur två aspekter. I 

en fråga påpekas det nämligen att under denna månad ”ska de flesta muslimer göra något 

speciellt”114 vilket då avser fastan. Formuleringen ”de flesta muslimer” skiljer sig från 

undersökningens tidigare år som vid flera tillfällen använt sig av benämningen ”varje rättrogen 

muslim”. Den andra frågan påpekar att det efter ramadan följer en högtid som heter Eid al-fitr. 

Det sägs också att denna högtid kan ta sig i uttryck genom att ”[m]an umgås med vänner, ger 

presenter och äter god mat”.115 Läsaren får sedan i samma fråga ta del av en särskild information 

som hittills endast gällt kristna högtider. Det påpekas nämligen att det under högtiden är vanligt 

att [e]n populär sötsak bakas av filodeg, mandlar, hackade valnötter, pistaschnötter, honung och 

kryddor”.116 

När det gäller de två frågor som behandlar pilgrimsfärden till Mecka så påminner de mycket 

om frågorna som förekommit under undersökningens tidigare år. Läsaren får i den första frågan 

ta del av statistik som talar för att en bred uppslutning bakom vallfärden är att vänta.117 I den 

andra frågan från 2010 framgår det att ”[v]arje frisk muslim, som har råd och kan, ska göra 

                                                 
110 Veckans nutidsfrågor, 2009, v. 13, B, fråga 4 & 2009, v. 14, A, fråga 7. 
111 Veckans nutidsfrågor, 2008, v. 45, A, fråga 4. 
112 Veckans nutidsfrågor, 2008, v. 49, B, fråga 8 & 2010, v. 48, B, fråga 10. 
113 Veckans nutidsfrågor, 2008, v. 51, A, fråga 8. 
114 Veckans nutidsfrågor, 2009, v. 35, A, fråga 1. 
115 Veckans nutidsfrågor, 2010, v. 37, B, fråga 2. 
116 Veckans nutidsfrågor, 2010, v. 37, B, fråga 2. 
117 Veckans nutidsfrågor, 2009, v. 49, A, fråga 1. 
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vallfärden någon gång i sitt liv”.118 Återigen återfinns exempel som ger islam ett dogmatiskt 

intryck. Det är nämligen endast när islam kommer på tal som det gjorts gällande att högtiderna 

skulle omfatta samtliga trosutövare.  

Det två frågor som behandlar hinduisk praxis och högtid centrerar kring kremering och 

högtiden Kumbh Mela. Den första med fokus på kremering påtalar att processen leder till att 

själen frigörs från kroppen, vilket anses vara en central tanke inom Indiens största religion.119 

Även den andra frågan påminner om undersökningens tidigare period då den hinduiska högtiden 

Kumbh Mela beskrivs med hänvisning till den breda uppslutningen. Det sägs nämligen att det är 

”världens största religiösa högtid” och att den ”pågår under 104 dagar vart tredje år” samt att den 

lockar till sig ”[c]a 10 miljoner indiska pilgrimer”.120 

Religion i konfliktsammanhang 

Undersökningens avslutande tidsperiod visar, likt perioderna 2000–2002 och 2004–2005, att det 

är islam som förekommer i flest konfliktfyllda sammanhang. Sammantaget rör det sig om tio 

frågor vars innehåll kopplas till islam och fyra frågor vars formulering knyter an till kristendom. 

Judendom förekommer i ett konfliktsammanhang och det har även noteras att buddhism och 

hinduism inte förekommer i några frågor som behandlar samhälleliga konflikter eller 

kontroversiella nyheter.121 

Av de fyra frågor som placerar in kristendom i ett kontroversiellt sammanhang är det tre 

frågor som tar upp olika religiösa företrädare som uttalat sig på ett sätt som väckt stark kritik. I 

den ena frågan rör det sig om pastor Åke Greens nedlåtande uttalanden om homosexuella vilket 

ska ha lett till dennes uteslutning ur IOGT-NTO.122 Den andra frågan har ett liknande tema som 

problematiserar den dåvarande påvens jultal från 2008. Det framgår att påven ska ha sagt att 

”’[d]et är lika viktigt att rädda mänskligheten från homosexualitet som att rädda världens 

regnskogar från utplåning”’.123 Den tredje frågan handlar om en kristen pastor i Florida och 

dennes planerade aktioner. Det rör sig om den amerikanske pastorn Terry Jones som ska ha sagt 

att islam är ”djävulens verk” och därefter hotat att bränna flera exemplar av koranen. Vidare 

framgår det att bland de som protesterat mot de tilltänkta planerna återfinns kristna ledare.124 Det 

                                                 
118 Veckans nutidsfrågor, 2010, v. 46, A, fråga 2. 
119 Veckans nutidsfrågor, 2008, v. 44, B, fråga 2. 
120 Veckans nutidsfrågor, 2010, v. 16, B, fråga 3. 
121 Se Tabell 1. 
122 Veckans nutidsfrågor, 2008, v. 9, B, fråga 8. 
123 Veckans nutidsfrågor, 2009, v. 3, B, fråga 4. 
124 Veckans nutidsfrågor, 2010, v. 37, A, fråga 1. 
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framstår därför som om texten vill förmedla att de åsikter som Terry Jones representerar inte 

överensstämmer med den breda kristna majoriteten. 

Den sista fråga som nämner kristendom i ett kontroversiellt sammanhang handlar om sexuella 

övergrepp. Det påtalas nämligen att flera tusentals sexuella våldsföranden mot barn har avslöjats 

inom den katolska kyrkan. I texten går det också att läsa om hur påven i ett brev till den irländska 

katolska kyrkan starkt kritiserat prästernas övergrepp.125  

När det gäller islam är tre av tio frågor kopplade till händelser som har med 

karikatyrteckningar av profeten Muhammed att göra. En fråga tar upp de teckningar som 

Jyllands-Posten publicerade år 2005 och påpekar bland annat att ”många muslimer tog illa upp av 

de tecknade bilderna”.126 I denna frågeställning framträder en bild som antyder att muslimer är 

den part som utsatts för en negativ händelse. Fyra veckor senare påträffas dock en fråga med 

samma tema där språkbruket ger ett annat intryck. I denna fråga framgår det nämligen att 

”[d]anska karikatyrteckningar av en profet har retat upp många” vilket ska ha ”gått så långt att 

affärsinnehavare i ett flertal länder vägrar sälja danska varor”.127 Den tredje och sista frågan som 

ansluter till temat ”karikatyrteckningar” behandlar ett gripande av sju personer på Irland. Det 

framgår att polisen trodde att de ”planerat att mörda den svenske konstnären Lars Vilks” vilket 

ska ha föranletts av att han ska ha ”gjort en teckning”.128 Frågeställningen har sedan som avsikt 

att kontrollera huruvida läsaren vet vem teckningen förställde. I frågorna framträder en tämligen 

hotfull bild av islam samtidigt som läsaren inte ges någon fördjupande förklaring till varför dessa 

bilder kan uppfattas som provocerande. 

I undersökningens inledande del påträffades frågor som sammankopplade terrororganisationer 

med islam. Samma organisationer kommer på tal i materialet under åren 2008–2010, dock utan 

att knyta grupperingen direkt till islam. I en fråga framgår det att Hamas inlett raketskjutningar 

mot Israel. Det följs sedan av en förklaring som gör gällande att om detta inte upphör så hotar 

Israel att ”trappa upp kriget”.129 En annan organisation som kommer på tal är al-Qaida. Frågan 

som tar upp detta ämne påtalar att svensken Mehdi Ghezali har tillfångatagits i Pakistan 

”misstänkt för samröre med terrornätverket al-Qaida”.130 Trots att frågeställningarna inte explicit 

knyter organisationerna till islam är det, precis som Johan Dynevall och Greta Sundh visat i sin 

studie, intressant att notera hur flertalet av Veckans nutidsfrågor upplåter ett stort utrymme åt 

organisationer med anknytning till terrorist- och våldsdåd.  

                                                 
125 Veckans nutidsfrågor, 2010, v. 13, B, fråga 3. 
126 Veckans nutidsfrågor, 2008, v. 8, A, fråga 2.  
127 Veckans nutidsfrågor, 2008, v. 12, A, fråga 2. 
128 Veckans nutidsfrågor, 2010, v. 11, B, fråga 6. 
129 Veckans nutidsfrågor, 2009, v. 3, B, fråga 1. 
130 Veckans nutidsfrågor, 2009, v. 38, B, fråga 1.  
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En annan fråga tar upp den händelse som inträffade i Malmö då ett muslimskt samfund 

riskerade att förlora sin gudstjänstlokal. I frågan framgår det att ”[e]n källarlokal i Malmö har 

ockuperats av en grupp människor. De är muslimer som vill rädda sin gudstjänstlokal” samt att 

”fastighetsägaren vill använda lokalen till annat”.131  

När det i vissa länder började debatteras huruvida kvinnor skulle tillåtas bära burka på allmän 

plats kom även detta att bli föremål för en av Veckans nutidsfrågor. Frågan påpekar att ”[m]ånga 

västeuropeiska länder vill förbjuda kvinnor att bära heltäckande slöjor på allmän plats. Straffet 

kan bli böter eller till och med fängelse”.132 Läsaren uppmanas därefter att svara på vad ett sådant 

klädesplagg kallas.  

En annan fråga tar upp den tragiska händelse som inträffade i Marocko då en minaret rasade 

och 40 människor omkom och 30 skadades. Det framgår att ”[m]inareten var en del av en 

muslimsk helgedom, moské, avsedd för bön, predikan och undervisning”.133 Läsaren ämnas 

sedan besvara vad en minaret är för något. Det bör framhållas att texten inte framställer islam på 

ett negativt sätt. Det är dock värt att notera att det är i samband med en tragisk händelse som 

religionen aktualiseras och blir föremål för en frågeställning. Det stämmer också väl överens med 

forskningsresultat framlagda av såväl Härenstam, Levin och Brune.  

Det visar sig att ämnet minareter återkommer i materialet. I slutet av 2009 framfördes ett 

förslag i Schweiz om att förbjuda byggen av minareter. Detta kommer på tal i en fråga där läsaren 

sedan ska besvara vad en muslimsk bönelokal kallas.134 Den sista frågan som behandlar islam i ett 

konfliktsammanhang relaterar till ovan nämnda frågeställning men har sitt primära fokus inriktat 

på Libyen. Det går i frågan att läsa om hur ”Muammar Gaddafi utropa[t] helig krig, jihad, mot ett 

annat land”.135 Enligt texten är hotet riktat mot Schweiz sprunget ur landets införda 

minaretförbud.136 Som vi ser använder sig texten av benämningen heligt krig vilket ger konflikten 

en religiös underton. Det betyder dock inte att Gaddafi inte använde sig av det ordvalet. Det är 

dock värt att fundera över varför talet som George Bush höll efter attacken mot World Trade 

Center – inför hela medievärlden – inte blivit citerat i Veckans nutidsfrågor. Där fastslog nämligen 

USA:s president, med en formulering som för tankarna till kristendom, att han inlett ett korståg 

mot terrorismen. 

Som ovan påpekats var det endast i ett enstaka fall som judendomen kom på tal i ett 

konfliktsammanhang. Frågan är från år 2009 och gör gällande att [p]å grund av Israels krig i Gaza 

                                                 
131 Veckans nutidsfrågor, 2008, v. 49, A, fråga 5. 
132 Veckans nutidsfrågor, 2010, v. 18, A, fråga 1. 
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har hoten mot judar runt om i världen ökat. Många överlevande från Förintelsen har hotats och 

flera judiska skolor och gudstjänstlokaler har utsatts för attentat”.137 Läsaren ska därefter besvara 

vad en judisk gudstjänstlokal kallas. Trots att religionen aktualiseras i ett konfliktsammanhang så 

framställs inte religionen här som en förövare utan mer som den part som blir utsatt för en 

negativ händelse.  

Religion i freds- och vardagssammanhang 

När det gäller religionernas närvaro i frågor som behandlar vardagliga samhällsfenomen så visar 

det sig att kristendom är i majoritet. Nio frågor behandlar kristendom medan islam är närvarande 

i tre frågeställningar. Hinduism kommer på tal i en fråga samtidigt som varken judendom eller 

buddhism påträffats i materialet.138 

Fyra av nio frågor som kommer i kontakt med kristendom kretsar kring den katolska kyrkans 

överhuvud och dennes arbetssysslor. I en fråga framgår det att påven varit på besök i 

mellanöstern och lämnat en bön i sprickan i tempelmuren139 och i en annan får läsaren ta del av 

en resa påven vidtagit i syfte att diskutera hur katolska kyrkan ska främja demokratisk 

utveckling.140 Den tredje frågan uppmärksammar de sex nya helgon som ”föddes” när påven 

inför en stor publik helgade dessa på Peterplatsen i Rom.141 Den sista frågan relaterad till den 

katolska kyrkans ledare tar upp det faktum att påven år 2009 uttalade sig om att Vatikanstaten bör 

åtnjuta mer självständighet.142 

Ett annat tema som återkommer i två frågor är den Svenska kyrkan. Den ena uppmärksammar 

att det gått tio år sedan stat och kyrka skildes åt143 och den andra frågan tar upp Svenska kyrkans 

förslag till en ny vigselförordning. I den senare frågan framgår det att i förslaget ”byts alla 

formuleringar med ’man och hustru’ ut mot ’maka/make’”144 Frågeställningen avser således vad 

som kan betraktats som en del av Svenska kyrkans reformarbete kring homoäktenskap. 

En annan fråga riktar emellertid fokus mot den populärkulturella sfären och uppmärksammar 

tv-programmet Psalmtoppen som år 2008 uppmanade svenskarna att ”rösta fram sina 

                                                 
137 Veckans nutidsfrågor, 2009, v. 4, A, fråga 2. 
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140 Veckans nutidsfrågor, 2009, v. 14, B, fråga 2. 
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populäraste andliga sånger”.145 Vidare är texten utformad så att frågeställningen syftar till att 

kontrollera huruvida läsaren behärskar inledningen på psalmen ”Den blomstertid nu kommer”. 

De resterande två frågorna uppmärksammar två museiutställningar. Den ena handlar om en 

utställning i Stockholm som sägs handla om ”världens mest kända mamma” vars son var ”Jesus 

från Nasaret”.146 Den andra frågan kretsar kring en utställning i London som rönt stor 

uppmärksamhet. Detta då silverbägaren som förvaras där tänks vara den som Jesus druckit ur.147 

Antalet frågor som exponerar islam i vardagliga sammanhang uppgår till tre. Samtliga frågor 

kan kopplas till politiska förslag och förändringar inom såväl Sverige som internationellt. En fråga 

ämnar undersöka inom vilken religion som imamer är böneledare. Texten som föregick 

frågeställningen hade tagit upp det förslag den svenska regeringen framlagt år 2008 och som 

syftade till att ”imamer ska kunna utbildas i Sverige med ekonomiskt stöd från staten”.148 De två 

resterande frågorna riktar fokus mot internationella politiska val som hållits i både Iran och Irak. 

I den ena påpekas att ”[o]m presidenten i denna islamiska republik får som han vill blir tre 

kvinnor ministrar”.149 Den andra frågan redogör för det irakiska valets resultat där 89 mandat av 

325 tilldelades ”Nuri al-Malikis shiamuslimska allians”.150 

När det gäller hinduism så rörde det sig om en fråga som behandlade religionen i ett vardagligt 

sammanhang. I frågeställningen uppmärksammas först att det gått 60 år sedan Mahatma Gandhi 

mördades. Därefter får läsaren ta del av en beskrivning av Gandhi som gör gällande att ”[h]an var 

en frihetskämpe som förespråkade antivåld och civil olydnad i kampen för frihet”.151 Att Gandhi 

framträder som en positiv representant för hinduism överensstämmer med Härenstams 

iakttagelser i Skolverkets rapport från år 2006. Där framgick det att många av de positiva värden 

som sammankopplades med hinduism sammanföll med Mahatma Gandhis närvaro i 

läroböckerna. 

Tidsperioden 2008–2010 uppvisar likheter med tidigare undersöka år. Flest antal frågor som 

belyser religiös praxis och högtider kretsar kring kristendom. Liksom tidigare aktualiseras Maria 

bebådelsedag och Alla helgons dag i samband med våffeldagen och Halloween. Påskhelgen 

kommer också på tal i två frågor där en av dessa väljer att uppmärksamma att högtiden även firas 

inom en annan tradition, judendom. Formuleringen antyder dock att den judiska påsken 

framförallt firas i Israel vilket kan ge en missvisande bild. Resterande frågor med koppling till 
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kristen tradition behandlar teman som St. Patricks Day och julfirandet. När det gäller islam har 

antalet frågor uppgått till fyra stycken. När det gäller ramadan så har frågorna ett försiktigt 

språkbruk som inte lika tydligt som tidigare ger intrycket av plikttrogna trosanhängarna. Ett nytt 

inslag är också att en av frågorna tar upp islamska högtiders mattraditioner. Pilgrimsfärden till 

Mecka beskrivs med hänvisning till statistik och ger även ett tämligen dogmatiskt intryck av 

religionen. Statistik är något som även läsaren får ta del av när det gäller den hinduiska högtiden 

Kumbh Mela. En fråga tar även upp att själen, enligt Indiens största religion, frigörs från kroppen 

vid kremering. 

När det gäller religion i konfliktsammanhang så rör det sig om fyra frågor med koppling till 

kristendom, sju frågor som behandlar islam och slutligen en fråga vars innehåll knyter an till den 

judiska traditionen. Av de fyra frågor vars innehåll kretsar kring kristendom så är det tre av dessa 

som uppmärksammar religiösa företrädares kontroversiella uttalanden. I två fall rör det sig om 

människor som uttryckt sin aversion mot homosexualitet och i en fråga rör det sig om 

islamfientliga åsikter. Den fjärde frågan tar upp de sexuella övergrepp mot barn som ägt rum 

inom den katolska kyrkan. Islam förekommer i sju frågor där tre av dessa kretsar kring 

karikatyrteckningarna av profeten Muhammed. Händelserna ges en relativt trivial framställning 

där ”teckningar ska ha ritats” vilket upprört muslimer och t.o.m. resulterat i ett planerat 

mordförsök. Andra teman som påträffats är ockupering av gudstjänstlokaler, organisationerna 

Hamas och Al-Qaida samt burka- och minaretförbud. När det gäller förbudet mot att bygga fler 

minareter så uppmärksammades även att det utropats heligt krig mot Schweiz. Den enstaka fråga 

som behandlade judendom gjorde det i ett sammanhang som framställde religionen som den 

utsatta parten i ett konfliktsammanhang. Det rörde sig om attentat på judiska bönelokaler och 

förintelseöverlevare vilket påstods vara en orsak av Israels krig i Gaza. 

I kategorin religion i freds- och vardagssammanhang har nio frågor med koppling till 

kristendom påträffats. Islam förekom i tre frågor och hinduism återfanns i en frågeställning. Fyra 

av nio frågor med anknytning till kristendom handlade om påven. Andra teman som identifierats 

är Svenska kyrkans reformarbete, populärkulturella fenomen samt museiutställningar. De frågor 

som behandlade islam handlade om internationella politiska val och regeringens förslag om 

ekonomiskt stöd för att kunna utbilda imamer i Sverige. Den enstaka fråga som tog upp 

hinduism kretsade kring Mahatma Gandhi. I texten uppmärksammades det att Gandhi framstod 

som en positiv representant för hinduism vilket också stämmer överens med de resultat som 

Kjell Härenstam presenterat.  
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Kapitel 3 Resultat och analys 

3.1 Diskussion och sammanfattning 

Eftersom undersökningsmaterialet bearbetats med hjälp av en innehållsanalytisk metod av både 

kvantitativ och kvalitativ art har en djupare förståelse för hur religion framställs i Veckans 

nutidsfrågor kunnat uppnås. Det har visat sig att såväl antalet frågor som dess utformning 

växelverkande påverkat framställningen av religionerna. Under samtliga år som studien kartlagt 

har religionerna fördelat sig ojämnt på respektive kategori. Studiens inledande fas visade att flest 

antal frågor som skildrade religiös praxis och högtider kunde knytas till kristendom. Det betyder 

inte per automatik att kristna framstår som ”mer” religiösa än t.ex. muslimer och hinduer. Det är 

också i detta sammanhang som innehållsanalysens kvalitativa del kompletterar den kvantitativa.  

Det har nämligen kunnat konstateras att bilden av religion också påverkas av i vilka sammanhang 

högtiderna aktualiserades samt vilket språkbruk som användes i frågorna. Det visade sig att 

flertalet kristna högtider diskuterades vid sidan av sekulära sammanhang som t.ex. Halloween och 

våffeldagen samtidigt som det även påpekades att vissa högtider inte hade någon betydelse i 

Sverige längre. Detsamma gällde inte islamisk och hinduisk praxis, till antalet var frågorna färre 

men i texterna återfanns beskrivningar som hänvisade till de miljontals trosutövare som slutit upp 

bakom högtiderna. När det gäller islam så förekom även formuleringar som gjorde gällande att 

ramadan inbegrep alla alternativt rättrogna muslimer. Det var också i dessa frågor ett starkt fokus 

på vad muslimer uppmanas att avstå från under ramadan. Det konstaterades därför att det 

kvalitativa textinnehållet – trots att antalet frågor var färre än de som behandlade kristen religiös 

aktivitet - bidrog till att framställa muslimska och hinduiska trosanhängare som mer plikttrogna. 

När det gäller frågor utgivna under perioden 2000–2002 som aktualiserade religioner i 

konfliktsammanhang var det inte längre kristendom som var i majoritet. Istället var det islam som 

i sjutton olika frågor påträffades i materialet. Under denna period skedde attacken mot World 

Trade Center vilket också visade sig vara ett centralt tema. Värt att notera är hur det vid vissa 

tillfällen poängterades att terrororganisationer hade islam som bas samt att de vidtagit 

koranstudier. Sådana formuleringar är problematiska eftersom det finns en risk att grupper som 

Hamas och al-Qaida blir representativa för islam samtidigt som religionen tenderar att framstå 

som våldsbejakande. Ett annat exempel som visade att språkbruket får konsekvenser för hur 

religionerna uppfattas återfanns i den enstaka fråga som uppmärksammade en konflikt mellan 

hinduer och muslimer. I detta fall benämndes den förra gruppen som ”extremister” vilket antyder 

att det rör sig om individer med avvikande och radikala åsikter. Denna titulering får inte den 
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andra gruppen som endast är närvarande i konflikten i egenskap av att de är muslimer. När det 

gäller antalet frågor som behandlade kristendom begränsade sig dessa till fem stycken. Det rörde 

sig om bland annat konflikter mellan katoliker och protestanter på Nordirland, sexuella 

övergrepp samt organisationen Guds armé i Burma. Det uppmärksammades också att Guds 

armé, till skillnad från exempelvis Hamas, inte beskrevs med hänvisning till gruppens religiösa 

tillhörighet. När det gäller frågor som exponerade religioner i vardagliga sammanhang så var de 

under perioden 2000–2002 jämnt fördelade samt begränsade till islam och kristendom. Vad gäller 

kristendom så var antalet frågor nästintill lika många som behandlade traditionen i 

konfliktsammanhang. Det rörde sig om filantropisk verksamhet och Moder Teresas goda 

gärningar. Det framgick också, i anslutning till attacken mot World Trade Center, att såväl 

kristendom som islam kan erbjuda en tröstande funktion vid kristider. Resterande frågor som 

behandlade islam under denna period indikerade att det inte bör sättas likhetstecken mellan islam 

och våldshandlingar. Det framgick nämligen att muslimska länder och partier fördömt våld som 

begåtts i religionens namn. Det är dock endast kristendom som fått en likvärdig representation 

vad gäller frågorna som behandlar religionen i konflikt- och fredssammanhang. Kristendom 

framstår därför som mindre hotfull och mer ”neutral” än islam. Detta då den senare traditionen 

rent kvantitativt förekommit i avsevärt fler frågor med koppling till samhällskonflikter men där 

också det kvalitativa innehållet vid vissa tillfällen uppmärksammat att våldsorganisationerna vilat 

på en islamisk grund. Det ska dock påpekas att denna bild, till viss del, balanseras upp av det 

faktum att materialet uppvisar tendenser till att vilja framställa att händelserna inte accepteras av 

den breda majoriteten muslimer i världen. 

Även i undersökningens mittenfas var de frågor som belyste kristna helgdagar i majoritet. 

Samtidigt bestod högtidernas exponering vid sidan av sekulära traditioner, dock inte i lika stor 

utsträckning som i undersökningens inledande del. Återkommande var också att många frågor 

främst beskrev varför högtiderna firades. Det fanns dock vissa frågor som tog upp hur kristen 

praxis kan ta sig i uttryck. Det förekom t.ex. en beskrivning av hur helgdagen Alla helgons dag 

firas i Sverige. Det noterades även här att frågan utgick ifrån att läsaren var kristen. Ett annat nytt 

inslag, som tidigare endast varit förbehållet hinduisk och muslimsk praktik, var att den kristna 

pilgrimsfärden Via Dolorosa beskrevs med information om antalet trosutövare som genomfört 

vallfärden. Det gör också att det framträder en bild som gör gällande att kristen religiös aktivitet 

inte endast förekommer tillsammans med eller vid sidan av sekulära traditioner. Även när det 

gäller den muslimska praktiken återfanns formuleringar som visar på både kontinuitet och 

förändring. Det sedan tidigare kända begreppet ”rättrogen” påträffades i en fråga som 

behandlade ramadan. En annan frågeställning med samma tema var däremot av en mer försiktig 
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karaktär. Till skillnad från tidigare undersökningsperiod betonades nämligen inte lika tydligt att 

ramadan omfattar alla muslimer. I fokus stod inte heller enbart vad muslimer tänks avstå från 

utan det talades även om en kollektiv gemenskap. Under perioden 2004-2005 påträffades även en 

beskrivning av judisk högtid. Det rörde sig då om Yom Kippur som då beskrevs som en högtid 

då trosutövare uppmanas att sluta fred med sina ovänner och be om förlåtelse.  

Under åren 2004–2005 så var det fyra religioner som kom på tal i frågor som behandlade 

samhällskonflikter. Hinduism uppmärksammades i två av dessa medan kristendom och buddhism 

förekom i en fråga vardera. En likhet med föregående tidsperiod är att det återigen var islam som 

exponerades i flest antal frågor som skildrade kontroversiella samhällsfenomen. Den fråga som 

behandlade kristendom tog upp den livstidsdömde ”Knutbypastorn”. Utöver att religionen 

förekom i ett konfliktrelaterat sammanhang så var det inte möjligt att avgöra huruvida bilden 

överensstämde med Anette Novaks resultat. Det hade främst att göra med frågeställningens 

begränsade karaktär samt att denna händelse endast påträffades vid ett tillfälle i materialet. När 

det gällde hinduism återfanns en fråga vars karaktär kan liknas vid de iakttagelser som Härenstam 

gjort. I läroböckerna som Härenstam granskat framträdde två bilder av hinduism. Den ena var 

främst positiv och sammanföll med Mahatma Gandhis närvaro. Den andra bilden gjorde gällande 

att hinduism var intolerant och främlingsfientlig. Den fråga som förekommer i veckans 

nutidsfrågor påminner om den senare beskrivningen eftersom den uppmärksammar och upplyser 

läsaren om vilken tradition som har ”problem” med kastsystemet. Det noterades här att det finns 

vissa problem med att låta kastsystemet bli den minsta gemensamma nämnaren för hinduer. Den 

fråga som kom i kontakt med buddhism fastslogs det att det inte rörde sig om en fråga som inte 

framställde religionen på ett negativt sätt. Detta då frågan kretsade kring bedragare som klätt ut 

sig till buddhistiska munkar och sedermera gripits av thailändsk polis. 

När det gällde frågor som behandlade islam i konfliktrelaterade sammanhang var islamkritiska 

röster ett tema som återkom vid två tillfällen. I ena fallet rörde det sig om mordet på den 

holländske man som i en film kritiserat islams kvinnosyn. I den andra frågan uppmärksammades 

den belöning som utlovats till den som dödar en grupp danska tidningstecknare. Vad som 

åsyftades var de personer som avbildat och publicerat karikatyrteckningar av profeten 

Muhammed. Det ska för sakens skull påpekas att det inte rör sig om någon icke-korrekt 

information. Avsaknaden av en problematiserande diskussion kan dock resultera i att islam 

framstår som en hotfull religion. 

Precis som i undersökningens tidigare period fanns det tillfällen då materialet uppvisade 

tendenser till att vilja undvika att islam explicit kopplades till samhällskonflikter. Exempel på 

detta är hur Hamas diskuterades utan någon hänvisning till att organisationen vilade på en 
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islamisk grund. En annan fråga handlade om en tragisk händelse som inträffade då panik utbröt i 

samband med att muslimer var på väg till en moské i Irak. Samma fråga utelämnade information 

om att incidenten hade sin upprinnelse i ett rykte om att en självmordsbombare befann sig på 

platsen. En sådan upplysning hade kunnat förstärka bilden av islam som våldsbejakande varför 

också frågan har bedömts som medvetet utformad. Ytterligare ett nytt inslag var att islam 

förekom i ett konfliktrelaterat sammanhang som inte framställde religionen som fientlig. Då 

frågeställningen uppmärksammade de brandattentat som riktats mot moskéer framstår islam 

istället som den utsatta parten i en konflikt. 

När det gäller religionernas exponering i vardagliga sammanhang så var kristendom starkt 

överrepresenterad. Av tretton frågor så kretsade nio stycken kring den dåvarande påvens 

bortgång och den nytillsatte påvens tillträde. Vid två tillfällen uppmärksammades påvens mirakel 

och betydelse för demokrati. Det återfanns även en fråga som tog upp Svenska kyrkans beslut att 

tillåta homosexuella vigslar. Eftersom kristendom endast återfanns i ett konfliktrelaterat 

sammanhang samt att den kristna kyrkan sedermera sammankopplades med demokrati och 

reformvänlighet gavs också ett relativt positivt intryck av religionen. Det till synes mycket lägre 

antal frågor som behandlade islam var av en mer neutral karaktär. Till antalet var de två och 

frågeställningarna kretsade kring internationella politiska valsiffror samt muslimska samfunds 

situation i Sverige. Trots att islam vid ett par tillfällen framstod som en potentiellt hotfull religion 

samt att antalet frågor som aktualiserade traditionen i vardagliga sammanhang var tämligen lågt, 

uppvisar materialet från 2004–2005 en vilja att undvika att religionen framställs som konfliktfylld. 

Den enstaka fråga som behandlade buddhism kretsade kring Dalai lama. Det noterades här att 

bilden av buddhism påverkas av det låga antalet frågor men också av vem som faktiskt blir 

representant för traditionen. I detta fall rörde det sig om en person som av många förknippas 

med fred och goda gärningar vilket också resulterar i att traditionen ges ett positivt intryck. 

Undersökningens avslutande period uppvisade likheter med föregående år. Än en gång var de 

frågor som uppmärksammade religiös aktivitet i störst utsträckning kopplade till kristendom. Till 

antalet rörde det sig om nio frågor vars innehåll behandlade kristna helgdagar och praktik. På 

liknande sätt som tidigare uppmärksammades även vissa högtider i samband med kommersiella 

och sekulära traditioner. Det gällde då framförallt Maria bebådelsedag och Alla helgons dag som 

aktualiserades vid sidan av Våffeldagen och Halloween. När det gäller påskhelgen som förekom i 

två frågeställningar så uppmärksammades det att högtiden infaller i samband med många 

människors ledighet samt att påsken även firas inom en annan tradition. Det rörde sig om det 

judiska påskfirandet som då hänfördes till staten Israel. Det uppmärksammades här att 

formuleringen kan ge sken av att det endast bor judar i Israel samt att det judiska påskfirandet 
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endast inkluderar judar bosatta på denna geografiska plats. Resterande frågor var av en mer 

religionshistorisk karaktär då dessa främst informerade läsaren om högtidernas ursprung. När det 

gällde islamisk högtid och praxis så var antalet frågor begränsade till fyra. Precis som tidigare 

rörde det sig om vallfärden till Mecka och ramadan. En likhet med tidigare 

undersökningsperioder var att pilgrimsfärden beskrevs med information om trosutövarnas breda 

uppslutning. När det gällde ramadan och Eid al-fitr så återfanns dock ett mera försiktigt 

språkbruk som gjorde gällande att högtiden endast inbegrep ”de flesta muslimer”. Det talades 

även om en kollektiv gemenskap samtidigt som läsaren även fick ta del av information om 

högtidens mattraditioner.  

Frågor som under tidsperioden 2008–2010 behandlade kristendom i konfliktsammanhang 

uppmättes till fyra stycken. Ett centralt tema som återfanns i tre frågor gällde religiösa 

företrädares kritiska uttalanden om homosexualitet samt islam. Den sista frågan 

uppmärksammade de sexuella övergrepp som ägt rum inom den katolska kyrkan, i vilken det 

också påpekades att påven fördömt dessa aktioner. Antalet frågor som exponerade islam i 

konfliktsammanhang var till antalet sju. Till skillnad från undersökningens inledande period 

gjordes inga explicita kopplingar till islam när terrororganisationer som al-Qaida och Hamas kom 

på tal. Tre av frågorna som påträffades handlade om karikatyrteckningar av profeten Muhammed. 

I dessa får läsaren ta del av hur vissa muslimer blivit upprörda, slutat sälja danska varor och även 

mordhotat människor. Förklaringen till detta får en relativt trivial framställning då det sägs att 

”teckningar ska ha ritats”. Det förekom även en fråga som påtalade att Libyens ledare utropat 

heligt krig mot Schweiz efter att landet infört förbud mot att bygga fler minareter. Trots att 

Muammar Gaddafi använde sig av begreppet heligt krig bidrog frågans formulering till att ge 

konflikten en religiös underton.  

Angående religionernas exponering i freds- och vardagssammanhang så visade det sig under 

perioden 2008–2010 att kristendom återigen var i majoritet. Sammanlagt rörde det sig om nio 

frågor där fyra av dessa behandlade påvens verksamhet. I en fråga uppmärksammas ett möte som 

ska ha handlat om den katolska kyrkans demokratiarbete. Resterande frågor kretsade kring 

Svenska kyrkan, museiutställningar med kristna teman samt tv-programmet psalmtoppen. Utöver 

det tillfället som kopplade samman den katolska kyrkan med demokratifrämjande uppgifter har 

samtliga frågor bedömts vara av en neutral karaktär. När det gällde islam så begränsade sig antalet 

frågor till tre. Dessa frågor handlade om internationella val i Iran och Irak samt de muslimska 

samfundens situation i Sverige.  
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3.2 Slutsatser 

I studiens inledning uppmärksammades att läromedel som används inom den svenska skolan inte 

genomgår någon omfattande granskning. Det framgick också att lärare i allt större utsträckning 

väljer att komplettera läroboken med material som tv, film och nyhetsrapporteringar. När det 

gäller religion så innebär det att den mediala bilden som förmedlas, både i och utanför skolan, 

kan ha en avgörande betydelse för hur människor betraktar religiösa traditioner och kulturer av 

olika slag. Det är också bilden av religion i undervisningsmaterial grundat på massmediala nyheter 

som stått i fokus för undersökningen. Syftet har varit att kartlägga hur olika religioner framställs i 

Veckans nutidsfrågor under 2000-talets första decennium. 

Studien har kunnat visa att religiös aktivitet inte bara tilldelas olika stort utrymme i Veckans 

nutidsfrågor utan att även beskrivningarna och sammanhangen de aktualiseras i skiljer sig åt 

beroende på vilken religion det rör sig om. Kristen praktik har - med förbehåll för vissa undantag 

- beskrivits på ett sätt som indikerar att den religiösa aktiviteten inte är särskilt aktuell. Detta trots 

att flest antal frågor som behandlat högtider och praxis har kunnat knytas till kristendom. Det 

beror dels på att kristna högtider vid flera tillfällen aktualiserats tillsammans med eller vid sidan av 

sekulära och kommersiella traditioner. En bidragande faktor har också varit att det explicit 

påpekats att den kristna fastan inte längre har någon betydelse i Sverige. Detsamma kan dock inte 

sägas om bilden av islam och hinduism; flera frågeställningar uppmärksammade nämligen dessa 

traditioner med hänvisning till de miljontals anhängare som anslutit till högtiderna. När det gäller 

islam så förstärktes den ambitiösa framtoningen även av att frågeställningar gjorde gällande att 

muslimsk praxis var något som inkluderade alla alternativt rättrogna trosutövare. Det har bidragit 

till att muslimer – och i viss mån även hinduer - framstått som mer plikttroget religiösa än kristna 

trosanhängare. När det gäller den enstaka fråga som belyst judisk praxis så framgick det att Yom 

Kippur var en högtid då trosutövaren uppmanas att sluta fred med ovänner och be om förlåtelse. 

Undersökningen har också kunnat konstatera, i samstämmighet med såväl Ylva Brunes som 

Anna Levins forskningsresultat, att islam närvarat i flest antal frågor som behandlar 

samhällskonflikter. Vid vissa tillfällen har det påträffats formuleringar som gjort direkta 

kopplingar mellan islam och våldsorganisationer. Det har också förekommit frågor som 

uppmärksammat konflikter där endast den icke-muslimska parten fått benämningen 

”extremister”. Det muslimska våldet framstod därför inte i lika stor utsträckning som ett 

undantag. Samtidigt har det uppmärksammats att Veckans nutidsfrågor på ett nyktert vis vid flera 

tillfällen poängterat att våldsorganisationerna inte är representativa för islam. Det ska dock 

påpekas att islams överrepresentation i konfliktfyllda sammanhang de facto får konsekvenser för 

hur religionen uppfattas. Det gör nämligen att islam i större utsträckning än andra traditioner 
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förknippas med negativa och konfliktfyllda situationer. Det beror dels på att de frågor som 

exponerade islam i vardagliga kontexter var färre än de som aktualiserade religionen i 

kontroversiella sammanhang. Det blir än tydligare om fokus riktas mot kristendom där omvänt 

förhållande rådde. Undersökningen har kunnat fastslå att vardagssammanhangen dominerades av 

en kristen närvaro. Det har inneburit att fastän den kristna traditionen uppmärksammats i 

samband med sexuella övergrepp på barn, krig och homofobiska uttalanden så har denna bild 

balanserats upp av de många frågor som givit en neutral eller positiv bild av religionen.  

Trots att de tillfällen som upplåtit utrymme åt judendom, buddhism och hinduism varit få i 

jämförelse med kristendom och islam, så har vissa slutsatser kunnat dras. Vad gäller hinduism så 

överensstämmer bilden till viss del med de resultat som framlagts av religionshistorikern Kjell 

Härenstam. Hinduism framstod å ena sidan som en problemfylld tradition med avseende på 

kastsystemet, men å andra sidan som en positiv religion framförallt förkroppsligad av 

frihetskämpen Mahatma Gandhis närvaro. På liknande vis beskrevs buddhism, dock med 

undantaget att traditionen inte förekom i något sammanhang som fick negativa konsekvenser för 

hur religionen uppfattades. Den representant som aktualiserades i samband med att buddhism 

kom på tal var Dalai lama; en person som framförallt förknippas med fred och goda gärningar. 

Dalai lamas närvaro tillsammans med avsaknaden av frågor som behandlade traditionen i 

konfliktsammanhang resulterade i att buddhism får en relativt positiv framtoning. När det gäller 

judendom och konfliktsammanhang har frågorna varit av en särskild karaktär, samtliga frågor har 

beskrivit judar som den utsatta parten. Det har medfört att fastän judendom exponeras i negativa 

sammanhang så framstår religionen inte som potentiellt hotfull. Istället framträder en bild som 

gör gällande att den judiska traditionen i högre utsträckning än andra religioner utsätts för våld. 

Avslutningsvis bör det poängteras att den ojämna representationen vad gäller religionernas 

exponering i konfliktsammanhang inte nödvändigtvis innebär att det rör sig om falsk eller osann 

faktakunskap. Men även om informationen är korrekt så riskerar ensidiga exponeringar, oavsett 

om det gäller i positiv eller negativ bemärkelse, att producera en felaktig bild. Det är också det 

som varje kritiskt granskande öga måste vara vaksam på, att flera sanningar tillsammans kan bilda 

en lögn. 

Det vore emellertid inte rimligt att undvika negativ rapportering i syfte att neutralisera dessa 

bilder. Om undervisningsmaterial har som ambition att ge en nyanserad bild av religiösa 

traditioner är det av stor vikt att religionerna får synas i likvärdigt många vardagliga sammanhang. 

Det är också ett steg på vägen i strävan efter att – så som det formuleras i grundskolans läroplan 

– ge eleverna tillgång till läromedel av god kvalité.  
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Bilaga 1. Exempel på Veckans nutidsfrågor. Kategori A 
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Bilaga 2. Exempel på Veckans nutidsfrågor. Kategori B  
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Bilaga 3. Tabell 

 

Tabell 1. Antal frågor som behandlat religion i Veckans nutidsfrågor och deras fördelning i respektive kategori 

under åren 2000–2002, 2004–2005 och 2008–2010. 

 

 
Religiös praxis 
och högtider 

Religion i 
konfliktsammanhang 

Religion i freds- och 
vardagssammanhang Totalt 

Kristendom 
25 10 26 66 

Islam 
11 33 8      52 

Hinduism 
3 3 1 7 

Judendom 
1 3 0 4 

Buddhism 
0 1 1 2 

Källa: Veckans nutidsfrågor 2000–2002, 2004–2005 och 2008–2010. 


