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Abstract  

This is a qualitative study of twelve news articles from the four biggest newspapers in Sweden 

covering Pope Francis. The material has been analysed with critical discourse analysis as a 

method and with the purpose to demonstrate how a religious leader is represented in a 

secular media responding to one of the world’s most secular societies and whether the 

articles contributes or challenge the prevailing conceptions about secularity as a standard. 

My results show that Pope Francis is mostly represented in positive terms, as a political and 

moral leader but religion, God and belief are absent. Most of the articles are characterized by 

a critical tone towards the Catholic Church but Francis is represented as an idolised leader. 

The critical tone and the absence of the fundamentals in religion such as God and beliefs 

indicate that the pope is being transformed into a secular leader that can influence politics 

and moral standards. The result revealed a secular ideology which may allow religion on 

terms of the society which will correct “unacceptable” values through the news media.  

Keywords: Pope Francis, Critical Discourse Analysis, discourse, ideology, representation, 

secularity, objectivity, newspaper   
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1. Inledning 
Påven Franciskus har 8,3 miljoner följare på Twitter (Twitter Counter 2015) och i svensk 

press finns han med i över 3 000 artiklar1 (Retriever AB 2015). Som ledare för världens 

största trosinriktning (Romerskkatolska kyrkan) är han en religiös höjdare med inflytande 

över cirka en miljard bekännare. I Sverige finns ungefär 100 000 katoliker, ett medlemsantal 

som ökar med 4-5% varje år enligt Michel Louis, registeransvarig för katolska kyrkan i 

Sverige (Därför växer katolska kyrkan snabbt i Sverige 2015). Påven är en religiös ledare men 

den svenska nyhetsrapporteringen om honom sker i en sekulär kontext. Sverige som ofta 

beskrivs som ett av världens mest sekulära länder och journalistiken som tenderar att 

positionera sig som en sekulär praktik (Hjarvard 2012:31).  

Även om det svenska samhället på många sätt präglas av en icke-andlig världssyn, så har både 

kristendom och islam fått allt större utrymme i nyhetsmedia (2012:32). Den ökade 

rapporteringen kan ses som ett led i att nyhetsmedia inte bara gynnar ett sekulärt perspektiv 

utan även religiösa. Samtidigt betyder inte en ökad rapportering automatiskt att fler perspektiv 

får utrymme, eftersom artiklarnas innehåll kan gynna och reproducera sekulära diskurser. 

Kanske målar nyhetspressen upp en bild av att påven är viktig för andra delar av världen, men 

inte för Sverige? Eller kanske hyllas påven när han förespråkar värden som tillhör 

dominerande diskurser i det svenska samhället, men inte när åsikterna är normbrytande?  

Nyhetsmedia har ett stort inflytande vad gäller att definiera verkligheten för många människor 

och förse samhället med tolkningsramar. Om nyhetspressen styrs av en sekulär norm kan det 

leda till att religion betraktas som något onaturligt och kanske rentav tabu. På grund av dess 

hegemoniska position kan det vara lätt att likställa sekularitet med objektivitet och 

balansgången mellan att förmedla objektiva nyheter och att missgynna vissa ideologier blir 

smal.  

Reproduktionen av rådande ideologier och pågående diskursiva kamper går att analysera 

genom en nära granskning av språket. I en sådan analys undersöks bland annat vilka ord och 

beskrivningar av ”verkligheten” och sociala aktörer som valts på bekostnad av andra. För att 

undersöka hur svensk nyhetspress omskriver religiösa företeelser har jag valt att analysera 

nyhetsartiklar om Påven Franciskus.  

                                                             
1 Från påven Franciskus tillträde 2013 fram till oktober 2015.  
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2. Syfte och frågeställning  
Syftet är att analysera hur påven Franciskus representeras i svensk press, samt undersöka om 

texterna bidrar till att reproducera eller utmana rådande föreställningar om det sekulära som 

neutral utgångspunkt. För att uppnå syftet ska följande frågor besvaras:  

Hur representeras påven Franciskus i svensk press?  

Vilka föreställningar om och vilken inställning till sekularitet framkommer i artiklarna?  

För att besvara ovanstående frågeställningar analyseras nyhetstexternas ordval, andra aktörer i 

texterna och deras relation till påven, vilka sociala aktörer, diskurser och ideologier som 

gynnas eller missgynnas i nyhetstexterna samt hur påvens identitet konstrueras.  

3. Uppsatsen disposition  
Uppsatsen inleds med ett kapitel som beskriver katolska kyrkan som institution och i Sverige, 

följt av ett kapitel om påveämbetet och nuvarande påven Franciskus samt ett kapitel som 

redogör för Sverige som ett sekulariserat land. Syftet med dessa kapitel är att ge läsaren 

bakgrundsinformation gällande studiens område. Nästa avsnitt redogör för tidigare forskning 

om nyhetsmedia och religion samt tidigare forskning om nyhetsmedia och påven. Därefter 

följer det teoretiska avsnittet metod och material som i första kapitlet redogör för studiens 

urval och material och därefter studiens metod. I metodavsnittet presenteras de teoretiska 

begrepp som används för att genomföra analysen. Avsnittet avslutas med ett kapitel som 

diskuterar metodproblem och studiens tillförlitlighet. Efter teoriavsnittet följer analys och 

resultat, slutsatser samt en avslutande diskussion.  

4. Bakgrund 
Nedan ges en bakgrund till studien genom en presentation av katolska kyrkan och påven samt 

en kort beskrivning av svenskens förhållande till religion. 

4.1 Katolska kyrkan 

Katolska kyrkan finns i stora delar av världen. Med drygt en miljard medlemmar är det den 

största av alla trosinriktningar. I Europa är andelen katoliker bland hela Europas befolkning 

beräknade till cirka fyrtio procent, och i Sverige är andelen katoliker cirka tio procent 

(Olivestam, Eriksson & Lindholm 2002:103). I Sverige har katolska kyrkan funnits sedan 
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1100-talet, men förbjöds från slutet av 1500-talet och det dröjde till år 1873 innan svenska 

medborgare tilläts bli medlemmar i katolska kyrkan (ibid:103f).  

Ordet katolsk betyder allomfattande eller världsvid, vilket brukar förklaras som att kyrkan är 

internationell och når över alla politiska, nationella och språkliga gränser (Olivestam et al. 

2002:81). Kyrkans världscentrum, Vatikanstaten, ligger i Rom. Vatikanstaten i Rom är inte 

underställd någon regering och har heller ingen politisk makt.  Inflytelserika stater finns 

representerade och erkänner Vatikanstatens diplomatiska inflytande. Mellan 1982 och 2001 

hade Sverige diplomatiska förbindelser med Vatikanstaten (ibid:99). Katolska kyrkans 

centrala förvaltningsorgan finns där indelat i nio kongregationer som ansvarar för var sitt 

område: den katolska trosläran, relationerna till unierade kyrkor, gudstjänsten och 

sakramentsförvaltningen, förberedande organ för helgonförklaring, biskoparna, folkets 

evangelisering, prästerskapet, ordensfolket och sekularinstituten samt den katolska 

undervisningen (ibid:99ff).  

Den katolska tron bygger på ”Bibeln, traditionen, kyrkans trosbekännelse och lära genom 

2000 år och hennes gudstjänstliv och liturgi” (Stockholms Katolska Stift 2015). Katoliker tror 

att Gud har skapat hela universum, både dess fysiska och dess andliga aspekt, och att världen 

inte har uppstått av sig själv utan har en mening (ibid). Grundläggande i en katoliks liv är 

sakramenten, eftersom de tros ge gemenskap med Gud, frälsning, förlåtelse, helande, kraft att 

tro, hoppas och älska. De sju sakramenten är: dopet, eukaristin (nattvard), bikten, 

konfirmationen, äktenskapet, tjänsteämbetesvigningen och de sjukas smörjelse (ibid).  

Det finns inga kvinnliga präster eller biskopar i katolska kyrkan, men kvinnor får arbeta med 

andra uppgifter i den katolska församlingen (Katolskakyrkan.se 2015). Enligt katolsk 

uppfattning är kyrkan till sitt väsen oföränderlig, däremot kan kyrkans uttryck variera över tid 

(Olivestam et al. 2002:82).  

I Sverige har katolska kyrkan 44 församlingar och ungefär 113 000 medlemar, men själva 

hävdar de att antalet troende katoliker i Sverige är betydligt fler (Stockholms Katolska Stift 

2015). Två år efter att Sverige infört lagen om religionsfrihet bildades Stockholms katolska 

stift, år 1953. En svensk biskop, Anders Arborelius, tilldelades stiftet år 1998. Men katolska 

kyrkans moderna historia i Sverige startade år 1793 med själavård för de utlandsfödda 

katoliker som bodde i Sverige (ibid). På svenska katolska kyrkans hemsida förklaras att 

”Katoliker tror på en Gud, himmelens och jordens skapare, Jesus Kristus, Guds enfödde son, 

vår Herre den helige Ande, den heliga katolska (allmänneliga) kyrkan, de heligas samfund, 
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syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv” (ibid) Vidare står det att den 

katolska tron uttrycks genom till exempel gudstjänst, i mission och diakoni och i individens 

relation till Gud (ibid). 

4.2 Påven  
Katolska kyrkans högsta ledare och Vatikanstatens statschef är biskopen av Rom, påven. 

Hans titel är på latin papa, vilket betyder fader. Påven är efterträdare till aposteln Petrus, som 

enligt katolsk tradition var Roms förste biskop. Enligt katolikerna är påven kyrkans 

överhuvud och Kristus representant på jorden (Olivestam et al. 2002:95ff). Påven väljs på 

livstid av kardinalkollegiet, och han har beslutande rätt i alla viktiga frågor men utnämner en 

kommission med sju kardinaler som sköter Vatikanstatens administration (Stockholms 

Katolska Stift 2015).  

Nuvarande påven Franciskus tillsattes 13 mars 2013, och efterträdde Benedictus XVI. Innan 

Franciskus blev påve var han ärkebiskop av Buenos Aires. Han har beskrivits som mindre 

formell i påveämbetet, till exempel genom sitt bostadsval och en enklare klädsel utan 

överflödig utsmyckning (ibid).  

Påven Franciskus har 8,3 miljoner följare på Twitter där han finns under namnet @Pontifex. 

Själv följer påven Franciskus ingen annan än sig själv på andra språk (Twitter 2015). Påven 

Franciskus har en mobilapplikation som är utformad som en nyhetstjänst med uppdateringar 

om var Påven befinner sig, vad han gör och vad han ber för med mera (Pontifical Council for 

Social Communications 2015).   

I svensk press finns påven Franciskus omskriven i över 3 000 artiklar från hans tillträde och 

fram till idag. Många artiklar försöker beskriva vem påven Franciskus är genom att tillskriva 

honom åsikter och känslor. Vid flera tillfällen ges Franciskus utrymme att kommentera 

aktuella händelser och politiska frågor, som till exempel klimathot och flyktingkris. När 

påven gör besök i till exempel USA är bevakningen stor med spekulationer om besökets 

betydelse och rapportering om händelseförloppet. Etik och moral lyfts också i teman som 

homosexualitet, jämställdhet mellan könen och miljöfrågor, och inte sällan kopplas det 

samman med en spekulation om katolska kyrkans eventuella reformation. Ytterligare teman 

som förekommer i artiklarna är påvens tal i FN, nominering till Nobels fredspris, popularitet 

på Twitter och hans intresse för fotboll (Retriever AB 2015). 



5 
 

4.3 Sekulariserade Sverige   
Gudstro har ingen central betydelse i svenskens liv. Det visar en undersökning från 2005 som 

menar att Sverige skiljer sig från många av världens länder genom att präglas av sekulära 

värderingar och emancipativa frihetsvärden. Sekulära värderingar centreras kring de tre 

värdeauktoriteterna religion, familj och hemland. Sekulära värderingar innebär till exempel att 

gudstro inte spelar någon central roll i ens liv, att det inte är viktigt att lära barn lydnad och 

respekt för religion, att man inte är emot abort och heller inte stolt över sin nationella 

tillhörighet. Emancipativa frihetsvärden utmärks av subjektiv livstillfredsställelse och 

individuell identitet och integritet prioriteras framför ekonomisk trygghet. Man deltar i olika 

typer av protesthandlingar som namninsamlingar och köpbojkotter och tenderar dessutom att 

acceptera sociala minoriteter som invandrare och homosexuella samt ha förtroende och tillit 

till andra (Petterson, Esmer 2005:15ff).  

Siffror som Win/Gallup International tog fram 2014 visar att 19 procent av svenskarna anser 

sig vara religiösa medan 59 procent inte anser sig vara religiösa, utöver det är 17 procent 

övertygade ateister och 6 procent vet inte (Gallup International 2014). Samma undersökning 

visar att bara 3 procent av respondenterna anser att religion är det viktigaste av kategorierna: 

din kontinent, din nationalitet, ditt land, din religion, din etniska grupp, ingen av dessa och 

inget svar (ibid). Vidare visar undersökningen att 68 procent av respondenterna inte litar på 

religiösa ledare (ibid). Statistiken talar för att Sverige är ett sekulariserat land i den 

bemärkelsen att religion och gudstro inte har någon betydelse för de flesta svenskarna. 

Samtidigt har Sverige ett unikt förhållande till religion genom att Svenska kyrkan var 

statskyrka fram till 2000 och att den största delen av Sveriges befolkning, 6,7 miljoner, 

fortfarande är medlemmar (Svenska kyrkan 2015).  

5. Tidigare forskning  
Här ges exempel på tidigare forskning om relationen mellan nyhetsmedia och religion utifrån 

ett nordiskt perspektiv, eftersom studien fokuserar på svenska nyhetsmedier. Vidare följer en 

presentation av tidigare forskning om påven i förhållande till media.  

5.1 Nyhetsmedia och religion 

Både nyhetsmedia och religion är kommunikativa institutioner som vill påverka publikens sätt 

att se på världen, men deras tillvägagångssätt är helt olika (Hjarvard 2012:31). Journalistiken 

positionerar sig som en sekulär praktik som värderar fakta, och som ser sig som en viktig 
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samhällsaktör för att kontrollera missbrukande av makt från andra sociala institutioner, som 

till exempel kyrkan (ibid). När religion hamnar på nyhetsagendan blir det därför på 

journalistikens villkor, inom ett dominerande paradigm av fakticitet och offentligt ansvar. 

(ibid:32). Samtidigt är journalistiken inte en objektiv eller opartisk förmedlare av nyheter. 

Otaliga studier har visat att nyheter kan ramas in på ett sådant sätt att det stödjer vissa 

perspektiv (ibid). Omedvetet eller inte, producerar nyhetsmedia ständigt både sociala fakta 

och åsikter (ibid). Min studie är en undersökning av hur journalistiken balanserar mellan 

sekulära ideal och att vara granskare av kyrkan i nyhetsrapportering om en religiös ledare.  

De senaste 20 åren har akademiska blickar riktats mot relationen mellan religion och media 

(Hjarvard, Lövheim 2012:9). Forskning om media, religion och kultur har inte utgått ifrån ett 

särskilt teoretiskt ramverk, men det finns däremot starka influenser från ett kulturellt 

perspektiv (Hoover 2006), tillsammans med ett intresse för populärreligiösa praktiker, och 

religiösa symboler och narrativ i populärkulturen (Lynch 2007). Publikationer på ämnet är 

bland andra Rethinkning Media, Religion and Culture (Hoover & Lundby 1997), Practicing 

Religion in the Age of the Media (Hoover & Clark 2002), Mediating religion. Conversations 

in Media, Religion and Culture (Mitchell & Marriage 2003), och Religion, Media and 

Culture: A reader (Lynch, Mitchell & Strhan 2011). Andra forskare som fokuserat på ämnet 

utifrån begreppet mediering och hur media och religion påverkar varandra är Meyer & Moors 

(2006) i Religion, Media & the Public Sphere, en forskningssamling i tre delar som tar upp 

medierad religion och dess nya publiker, religion i offentligheten och i relation till politik, 

samt underhållningens religiösa representationer.  

För knappt fyra år sedan publicerades Religion and the News, där journalister och religiösa 

ledare reflekterar över hur religiösa företeelser representeras i nyhetsmedia (Mitchell & 

Gower 2012). Bokens redaktörer menar att religiösa nyheter har fått ett större inflytande på 

nyhetsagendan och delvis ett politiskt värde där religiösa händelser inte sällan påverkar 

sekulära områden i samhället. En intressant aspekt är att bokens olika författare är oense i 

många frågor, så som yttrandefrihet och värdet av objektiv journalistik, de kommer från olika 

bakgrunder och med olika agendor men med det gemensamma målet att utveckla och 

förbättra relationen mellan religion och nyhetsmedia (ibid).  

En relevant forskningssamling är Mediatization and Religion (Hjarvard & Lövheim, 2012) 

som presenterar ny forskning om den förändrade relationen mellan media, religion och kultur. 

Artiklarna lyfter teman som religiös identitet i ett förändrat medielandskap, religion och 

Kommentar [ea1]: Tillägg med 
exempel på fler forskare och publikationer 
inom ämnet. 
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populärkultur, religion och kyrkan i medier och på internet samt den ”offentliga” religionens 

förändrade uttryck. Alla artiklar antar ett nordiskt perspektiv. Författarna menar att nordiska 

länder delar vissa gemensamma karaktärsdrag och referensramar som påverkar sambandet 

mellan media och religion, och som skiljer sig på flera sätt jämfört med många andra länder 

(ibid). Till exempel är nordiska länder mycket sekulära i jämförelse med andra delar av 

världen (Inglehart 2007).  Dessa utmärkande drag för norden är viktiga för min studie 

eftersom jag utgår ifrån att det råder en sekulär norm i Sverige. Det finns ytterligare viktiga 

karaktärsdrag som de nordiska länderna delar och som påverkar interaktionen mellan media 

och religion. Ett sådant är att samhällets gemensamma intressen och demokratiska värderingar 

är viktiga grundstenar, och att public service en stark kompontent i denna demokratiska kultur 

som både påverkar journalistens strävan efter objektivitet och läsarens förväntningar på en 

nyanserad och objektiv nyhetsförmedling. Vidare har nyhetstidningar i norden en stor 

läsarkrets på en marknad som domineras av okonventionella medier, och som tenderar att 

ligga i framkant vad gäller implementering av nya medier (Feldt, 2013). Det rådande idealet 

av objektiv nyhetsrapportering är viktigt i den diskussion jag för utifrån studiens 

analysresultat.   

En artikel från forskningssamlingen diskuterar journalistik och religion, och menar att det i 

norden skett både en kvantitativ och en kvalitativ ökning i journalistikens intresse för religion 

(Hjarvard 2012:31). Det innebär att det skrivs alltmer om både kristendom och islam, 

samtidigt som religionen också flyttat från nyhetsjournalistikens marginaler till att vara ett 

återkommande inslag i flera olika generella nyheter (ibid). Ur ett institutionellt perspektiv 

reflekterar den ökade rapporteringen en förändring i makten att beskriva och rama in religion 

(ibid). Religion i nyhetsmedia tillåter inte religiösa institutioner eller individer inom religiösa 

organisationer att definiera eller rama in religiösa frågor och händelser, utan är istället 

exponerad för offentlig kritik baserad på allmänna sociala och politiska normer i det sekulära 

samhället (ibid:33). Eftersom kristendomen historiskt sett haft starkt inflytande i de nordiska 

länderna kan kristendomen ibland fortfarande ha en viss kulturell auktoritet, men bara i den 

mån som värderingarna matchar rådande värderingar i samhället. Nyhetsmedia tar ofta på sig 

ansvaret att ”modernisera” religion genom att exponera och påpeka oacceptabla normer och 

beteenden (ibid). En översikt av de artiklar som publicerats i svensk press som innehåller 

sökordet ”påve” visar att det skett en kvantitativ ökning från 1986 då 84 artiklar finns 

publicerade, fram till 2014 då 3511 artiklar publicerades (Retriever AB 2015). Vad ökningen 

beror på avser jag inte spekulera i, men det ligger i linje med Hjarvards påstående om att 

Kommentar [ea2]: Tillägg om det 
nordiska perspektivet.  
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journalistikens intresse för religion har ökat. Att nyhetsmedia exponerar religiösa institutioner 

för offentlig kritik baserad på allmänna sociala och politiska normer i det sekulära samhället 

är kärnan i min studie.  

Hjarvard (2006) argumenterar för att media genom att förse det västerländska samhället med 

både moralisk och andlig vägledning, spelar en nyckelroll i att kommunicera religionens 

betydelse. Flera exempel kommer från populärkulturen och tv-program som intresserar sig för 

det övernaturliga men även nyheter visar sig ha stor betydelse. Han nämner bland annat vilken 

stor inverkan religiösa representationer och inramningen av religiösa uttryck fick för danska 

Jyllandsposten i samband med Mohammed-karikatyrerna som publicerades 2005 (2006:2). 

Han nämner också att dansk press, radio och tv på senare tid producerat allt mer material 

kopplat till både islam och kristendom (ibid). Den ökade rapporteringen i kombination med 

att media har tagit över många sociala funktioner från religiösa institutioner så som ritualer, 

lovsång, sorg, hyllning och andra sociala aktiviteter, kan ses som ett led i att utmana rådande 

föreställningar om sekulariseringen som ideal och normaliserad världssyn (ibid). Den 

förändring som Hjarvard talar om är viktig för min studie eftersom jag menar att det kan 

finnas mer än en sekulär diskurs som gynnas i rapporteringen av den religiösa företeelsen 

påven Franciskus. Jag vill med min analys och diskussion argumentera för att rapporteringen 

av Franciskus kan vara ett exempel på att ett andligt perspektiv på tillvaron ges plats i 

nyhetsrapporteringen, eftersom en del av den moraliska och andliga vägledning som Hjarvard 

talar om förmedlas genom en religiös person.  

5.2 Nyhetsmedia och påven  
Inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningsområdet finns det ett par 

artiklar som analyserar påvens representation.  

Genom en enkätundersökning gör Brown (2009) en kvantitativ analys av hur nyheten om 

Påven Johannes Paulus II:s död spreds, och vilket engagemang som väcktes genom medierna.  

Brown menar att religiösa hjältar kan ha stor makt att påverka miljontals människor över 

geografiska, kulturella och politiska gränser och på så vis påverka både personliga 

funderingar och viktiga moraliska ställningstaganden (ibid:33). Brown lyfter fram hur 

massmedia har tagit på sig en roll av att hitta, lyfta och hylla kändisar och dra 

uppmärksamheten till dem som är värda att hyllas (ibid:36). De mest berömda och idoliserade 

verkar vara de som fått mest uppmärksamhet i media (ibid:37). Media har i stor utsträckning 

uppmärksammat Påven Franciskus, och kanske är han på väg att bli en religiös hjälte? Alla 
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artiklar i min analys innehåller någon form av moraliskt ställningstagande vilket, oavsett grad 

av påverkan, visar på en likhet med Browns konstaterande om religiösa hjältar. Syftet med 

min studie är inte att undersöka i vilken grad påven Franciskus är en religiös hjälte och hur 

stort engagemang han väcker. Däremot ger den tidigare forskningen om påven Johannes 

Paulus II en förståelse för att påveämbetet även tidigare väckt uppmärksamhet. När Brown 

påpekar att massmedia tagit på sig en roll av att dra uppmärksamheten till vissa personer kan 

vi dra en parallell till Hjarvards påstående om att religion hamnar på nyhetsagendan på 

medias villkor. Att media, inte den religiösa institutionen, sätter agendan är en nödvändig 

utgångspunkt i min studie.  

Under sin tid i ämbetet framställdes påven Benedictus XVI ofta negativt. Stohmeier (2009) 

undersöker om det beror på kommunikativa problem, teologiska problem eller brist i båda. 

Han lyfter ett exempel på hur pressen plockar ut en mening ur en av påvens föreläsningar och 

låter den meningen, fristående från sammanhang och fullständig argumentation, tilldelas 

påven. Påven höll en föreläsning om “faith and reason” och den mening som lyftes ur sitt 

sammanhang var: “Show me just what Mohammed brought that was new, and there you will 

find things only evil and inhuman, such as his command to spread by the sword the faith he 

preached” (Pope Benedikt XVI 2006 i Stohmeier 2009:40). Efter uttalandet fortsatte påven att 

tala utifrån föreläsningens egentliga ämne. Stohmeier menar att detta kan verka orättvist, men 

att det är ett vanligt grepp från modern media (2009:40).  

En tredje forskningsartikel argumenterar för att det analytiska begreppet inramning kan 

förklara hur media kan reflektera och stärka relationen mellan regering, publik och religiös 

kultur (Valenzano III, Menegatos 2008). Studien utgår från ett fall där påven Benedictus 

besökte Turkiet i en kritisk period. Forskarna undersöker hur media använde inramning för att 

balansera mellan publikens intresse och landets nationella identitet (ibid:209). Inramning är 

inte ett analytiskt begrepp som används i min studie, däremot visar forskningsartikeln att 

media kan ha stor betydelse och politisk påverkan, något som katolska kyrkan fick uppleva 

när ”pedofilskandalerna” blåstes upp i början på 2000-talet (Hjarvard 2012:22). Balansen 

mellan publikens intresse och Turkiets nationella identitet som forskarna diskuterar kan 

jämföras med de svenska journalisternas balans mellan publikens intresse och Sveriges 

sekulära identitet. ”Publikens intresse” är ett vagt begrepp, men i min studie kan det referera 

dels till en sekulär publiks intressen, och dels till en publik som faller inom ramen för vad 

Sigurdsson (2009) skulle kalla ett postsekulärt intresse (se teoretiska utgångspunkter). 

Sigurdsson argumenterar för att vi lever i ett postsekulärt samhälle, och om hans teori 
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stämmer bör en journalistik som vill svara på publikens intresse spegla en postsekulär 

verklighet.  

Den tidigare forskningen har uppmärksammat påven som religiös hjälte, som negativt 

framställd i media och som en person vars politiska betydelse kan kräva en noga balanserad 

inramning i nyhetsrapporteringen.   

6. Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt presenteras kritisk diskursanalys som teori samt nyhetsdiskurs utifrån Van 

Dijks teoretiska perspektiv (2002). Därefter följer teoretiska utgångspunkter som är 

nödvändiga för att förstå begreppen sekulär och postsekulär och vad en sekulär eller 

postsekulär diskurs kan innebära.  

6.1 Kritiskt diskursanalys teori  
Kritisk diskursanalys (CDA) är både en teori och metod som växt fram med syftet att förklara 

relationen mellan språk, makt och ideologi. CDA har ett maktteoretiskt perspektiv, och vill 

genom att analysera texter undersöka hur ideologi verkar i språket och avslöja dolda 

maktstrukturer. Metoden har ett politiskt mål som innebär att blottläggandet ska leda till 

social förändring (Machin & Mayr 2012:4f). Frågor om jämlikhet, rättvisa och demokrati är 

centralt för att förstå CDA (Berglez & Olausson 2008:123). Eftersom CDA menar att 

ojämlikheter och maktrelationer är diskursiva är det möjligt att analysera hur maktrelationer 

utövas och förhandlas genom diskurser (Machin & Mayr 2012:4f).  

Ett viktigt begrepp inom kritisk diskusanalys är ideologi, vilket kan förklaras som 

gemensamma tankar, idéer och värderingar som avser förklara hur samhället fungerar 

(Berglez & Olausson 2008:132).  Ofta finns det olika ideologier som försöker förklara 

samhället, till exempel pluralism och humanism. För att förstå hur de sociala konstruktioner 

som bygger upp vårt samhälle är det viktigt att utröna de olika ideologier som finns i och som 

påverkar samhället (ibid). Det är en central aspekt i min analys och studie att undersöka vilka 

ideologier som genomsyrar artiklarna om Påven Franciskus.  

Diskurs är också ett centralt begrepp, som har flera olika definitioner, men som i grunden 

betyder språk som handling i specifika kontexter (Berglez & Olausson 2008:133). Genom att 

se språk som handling är det möjligt att förstå att sociala idéer, i synnerhet ideologier, 

påverkar hur vi tolkar och förstår språk (Richardsson 2007:23). Definitionen utgår ifrån att 
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språket är konstruerat för att mena och göra något. Därför måste den kritiska diskursanalysen 

förstå språkets betydelse i relation till bredare interpersonella, institutionella, sociokulturella 

och materiella kontexter (ibid:24). Exempelvis kanske ett politiskt parti som vill minska 

invandringen tala om gränskontroller som ett nödvändigt tillvägagångssätt, istället för som ett 

alternativ bland andra.  

De olika diskurser som existerar i samhället är i ständig kamp för att nå hegemonisk position, 

alltså dominera och blir normaliserade (Berglez & Olausson 2008:133). Genom ideologiska 

processer av meningsskapande blir maktförhållanden självklara och slutar ifrågasättas (ibid). 

Att befinna sig i hegemonisk position är inget fixerat och orörligt tillstånd, men det tar 

däremot lång tid innan något som ansetts normalt börjar ifrågasättas. Ett exempel på en sådan 

ideologisk maktförändring är kyrkans inflytande över det svenska samhället som förändrats i 

en diskursiv kamp om en icke-religiös stat. Fram till 1999/2000 var Sverige ett officiellt 

kristet land med Svenska kyrkan som statskyrka (Svenska kyrkan 2015), men efter en lång 

process av ifrågasättande är nu kyrkan åtskild från staten. Längre tillbaka i historien var 

medlemskap i katolska kyrkan förbjudet i över 200 år, men accepterades igen i slutet på 1800-

talet (Olivestam et. al. 2002:103). Även det är exempel på hur rådande ideologier kan vara 

manifesta under en lång period, för att sedan förändras.   

I kritisk diskursanalys är kontexten viktig, eftersom effekten av det som sägs påverkas av det 

sammanhang som yttrandet görs i (Richardsson 2007:23).  För att förstå kontextens betydelse 

har Fairclough utvecklat en tredimensionell metod, som innebär att texten analyseras på tre 

nivåer: textuell praktik, diskursiv praktik och sociokulturell praktik (Fairclough 1992). På den 

textuella nivån analyseras texten, vilket i den här studien är artiklar från svensk press. Den 

diskursiva nivån innebär att studera var och hur texten produceras, och hur den tas emot av 

läsaren. Enligt Fairclough påverkas texter ofta av de diskurser och ideologier som råder på 

produktionsplatsen. Svensk press har gått från att styras av först teknik och sedan journalistik, 

till att idag styras av ekonomi (Hadenius, Weibull, Wadbring (2011:84), vilket innebär att 

tidningarnas innehåll styrs av efterfrågan och således publikens intresse. Samtidigt anser 

många tidningar att de har ett ansvar att förmedla nyheter till omvärlden (ibid). Normer inom 

svensk press påverkar nyheterna, till exempel att utgå ifrån den svenska nationen i 

rapporteringen av nyheter. Vidare menar Fairclough att det finns en relation mellan samhällets 

maktstrukturer och olika diskurser, detta är den sociokulturella praktiken. I en kritisk 

diskursanalys innebär det att analysera hur samhällets maktstrukturer och diskurser påverkar 

varandra och undersöka samband mellan texten och samhällets strukturer (Fairclough 1992). 

http://www.svenskakyrkan.se/
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Undersökningens syfte är att studera vilka diskurser och ideologier som omger 

representationen av påven Franciskus i svensk press, och på en sociokulturell nivå innebär det 

att koppla framträdande mönster till rådande uppfattningar i det svenska samhället.  

I min studie vill jag försöka förstå vilka socialt förankrade föreställningar som måste finnas 

för att det ska vara möjligt att uttala det som faktiskt sägs i artiklarna. Det är grunden i CDA, 

och förstås bäst genom att försöka se bortom de konkreta orden. Därför kommer min analys 

främst fokusera på den textuella nivån (Berglez & Olausson 2008:126). Varje dag tolkar vi 

ord, samtal och texter utan att reflektera över varför vi uppfattar något på ett visst sätt, men 

våra tolkningar är inlärda och genom en lexikal analys, en analys av ord, går det att fokusera 

på sådant som vi annars bara registrerar omedvetet (Machin & Mayr 2012:29). Innehållet i en 

text är producerat av någon som valt vissa ord och visuella element framför andra. Lexikala 

val påverkar textens tolkningsmöjligheter, och kan till exempel indikera nivå av auktoritet och 

samhörighet med läsaren. Det är därför viktigt att göra en detaljerad analys av de ordval som 

gjorts på bekostnad av andra. Jag ska studera hur de val som gjorts i artiklarna skapar en 

representation av påven Franciskus, som kan bidra till en särskild förståelse och tolkning av 

texten (ibid). De begrepp och verktyg jag använder för analysen presenteras i metodavsnittet.  

6.4 Nyhetsdiskurs  
Nyheter spelar en viktig roll i vardagslivet. Vi tillgodogör oss kunskap och budskap om 

politik och det sociala samhället genom alla de artiklar vi ser eller läser varje dag (Van Dijk 

2002:110). Budskap i medier är en särskild typ av text, och därför behövs teorier för att på ett 

systematiskt sätt analysera strukturen i medietexter (ibid:108).  En av diskursanalysens 

karaktärsdrag är att beskriva text och samtal utifrån teoretiska begrepp som kommer från olika 

diskurser, till exempel retorik eller lexikal stil (ibid). Varje diskursiv nivå har sina egna 

karaktärsdrag som kan tolkas eller fungera på olika nivåer – både inom och utanför 

traditionell lingvistik liksom i en bredare kontext av användning och kommunikation (ibid).  

I en diskursanalys är det viktigt att undersöka mening i en text, och det kan delvis analyseras 

genom textuppbyggnad. Det handlar om att analysera ord, meningar och stycken för att förstå 

textens underliggande budskap (2002:112). Ett sätt att förstå mening i en text är att undersöka 

presuppositioner, eftersom textens förgivettaganden kan avslöja vilka gemensamma 

föreställningar eller ideologier som ligger till grund för texten (ibid).   

Det är inte bara enskilda meningar som bär på betydelser. Textens övergripande tema och 

struktur är också viktig för analysen. I teoretiska termer kallas det för att texten har både lokal 
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och global koherens (2002:113). Textens hierarkiska ämnesordning, rubrik, underrubriker och 

inledande paragrafer bidrar till att skapa mening i texten (ibid).  

För att förstå nyhetsdiskursen måste vi förstå att det finns ett nyhetsschema, som innebär att 

innehållet är strukturerat i en hierarkisk ordning med konventionella kategorier som 

huvudrubrik, ingress, centrala händelser, kontext, bakgrundsinformation, uttalanden och 

kommentarer (2002:114). Nyhetstexter produceras efter principen ”viktigast först” (ibid:115). 

Nyhetsinsamling och publicerade uttalanden eller kommentarer är ofta vinklade och medvetet 

valda av journalisten för att spegla ett visst förhållningssätt till händelsen (ibid).  

För att förstå hur underliggande budskap relaterar till texten menar Van Dijk att den 

kognitiva, sociala, politiska och kulturella kontexten behöver analyseras (2002:116). Vi måste 

alltså beskriva både vilken kontext som påverkar textproducenten, och vilken social kontext 

som påverkar läsarens tolkning. Den breda kontext som omfattar läsare och textproducent i 

den här studien är det sekulära samhället. De normer som råder inom journalistiken är också 

viktiga, till exempel om objektivitet och ett offentligt ansvar (Hjarvard 2012:32).  

6.5 Sekularisering och postsekularitet  
Eftersom studien syftar till att med hjälp av kritisk diskursanalys hitta underliggande diskurser 

i nyhetsrapportering om påven Franciskus, utgår studien från att sekularisering och 

postsekularisering är två olika diskurser i kamp om att uppnå hegemonisk position. Nedan 

presenteras sekulariseringsteori och en förklaring av begreppet postsekularisering.  

6.5.1 Sekulariseringsteori 
Begreppet sekulär kan definieras som att något, ett ting, en institution eller en person övergår 

från ett kyrkligt definierat tillstånd till ett världsligt definierat tillstånd. Men det används 

också ofta som en beteckning på ett samhälle som är befriat från religion (Sigurdsson 

2009:323). Vidare är begreppets definition i Svenska akademins ordlista ”värdslig, till 

skillnad från andlig” och sekularisera att ”världsliggöra” eller ”avkristna”.   

I ett modernt samhälle har inte religionen någon betydelse. Det är kärnan i 

sekulariseringsteorin som växt fram ur sociologin och för många filosofer, psykologer och 

teologer var det under 1900-talet en självklarhet att religionen skulle dö ut till följd av det 

moderna samhällets intåg, men teorin har börjat förlora sin trovärdighet. Med exempel som 

den islamiska väckelsen, religionens roll för USA:s politik och ett ökat kulturellt intresse för 

religion i Europa menar Sigurdsson att religion i dess olika former spelar en viktig roll i den 
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globala världen (2009:28). Vidare menar Sigurdsson att det grundläggande problemet med 

sekulariseringsteorin är att den förutsätter att sekularisering och modernisering måste 

korrelera med varandra, en tes som flera gånger visat sig felaktig. Tesen innebär att en 

frånvaro av sekularisering innebär en avvikelse från det normala ”en tillfällig förvirring av 

framstegets annars så linjära bana” (ibid:29).  En modifikation av sekulariseringsteorin, 

presenterad av Jose Casanova, belyser tre dimensioner i teorin. Den första innebär att den 

religiösa sfären skiljs ut från de politiska, ekonomiska och vetenskapliga sfärerna. Den andra 

innebär att sekularisering är en avtagande religiositet och den tredje dimensionen innebär att 

religionen endast är en privat företeelse (ibid29f).  

Utifrån begreppsdefinitionen av sekulär och att sekularisera, behöver en nyhetsrapportering 

som gynnar denna diskurs alltså vara ”avkristnad” eller ”världssliggjord”. Detta borde 

innebära en reproduktion av världsliga föreställningar och värderingar, och ett utsuddande av 

det kristna.  

Eftersom media spelar en stor roll i att definiera verkligheten, är det viktigt att undersöka om 

journalistiken underbygger myten om att det moderna samhället innebär en frånvaro av 

religion. Det är uppenbart att media rapporterar om religion, och att rapporteringen om både 

kristendom och Islam till och med ökat. Men det är inte kvantiteten som är relevant i den här 

studien, utan reproduktionen av föreställningar om verkligheten genom de underliggande 

budskap som finns i artiklarna.  Om representationen av påven saknar religiös betydelse, men 

bär på värderingar och åsikter som finns i samhället 2015, kan det stödja en sekulär diskurs 

där religion inte behövs utan där en religiös ledares roll marginaliseras till att, på samhällets 

villkor, bli en symbol för moral och etik.  

6.5.2 Ett postsekulärt tillstånd 

Ett postsekulärt tillstånd innebär inte att gå tillbaka till ett tidigare religiöst politiskt tillstånd, 

utan det innebär att det sekulära tillståndet förändras till något nytt eller något annat. Det 

postsekulära tillståndet karaktäriseras av en hybrid mellan det sekulära och religiösa. Trots att 

begreppet innehåller ordet ”sekulär” förutsätter det inte ett fullständigt avståndtagande eller 

utsuddande av det sekulära (Sigurdsson 2009:322). Sigurdsson argumenterar för att vi lever i 

en postsekulär tid, och menar att en effekt av det är att vår tid präglas av en spänning mellan 

det religiösa och det sekulära (ibid).    

Om sekulär innebär att ”avkristna” eller ”världsliggöra” borde alltså en postsekulär 

nyhetsrapportering inte helt utesluta ett religiöst, kristet, perspektiv. Påven borde heller inte 
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marginaliseras till att på samhällets villkor bli en symbol för moral och etik, utan ges 

utrymme att vara en religiös ledare som handlar utifrån sin religiösa övertygelse, vilken då 

inte borde dömas ut även om den motsätter sig rådande samhällsnormer.  

6.5.3 Vilken diskurs dominerar nyhetsrapporteringen?   
 
Rapportering av religiösa företeelser behöver förhålla sig till dessa ovanstående diskurser, det 

sekulära tillståndet och det postsekulära tillståndet. Inte nödvändigtvis som begrepp, men i 

inramningen av nyhetsrapporteringen finns alltid underliggande förgivettaganden som i det 

här fallet kan avslöja ett förespråkande för det sekulära som norm eller en öppenhet för det 

postsekulära. För att avslöja vilken diskurs som gynnas i rapporteringen analyseras 

underliggande betydelser i nyhetspressens representation av påven.   

Som jag nämnde i kapitlet tidigare forskning positionerar sig journalistiken som en sekulär 

praktik som värderar fakta, och som ser sig som en viktig samhällsaktör för att kontrollera 

missbrukande av makt från andra sociala institutioner, som till exempel kyrkan (Hjarvard, 

2012:32). När religion hamnar på nyhetsagendan blir det därför på journalistikens villkor, 

inom ett dominerande paradigm av fakticitet och offentligt ansvar (ibid). Samtidigt axlar 

media, och även specifikt journalistiken en roll av att förse det västerländska samhället med 

både moralisk och andlig vägledning och därigenom spela en nyckelroll i att kommunicera 

religionens betydelse (Hjarvard 2006).  

7. Material och metod  
Här presenteras urval, material, metod och metodproblem. Studien använder sig av kritisk 

diskursanalys som metod och presenterar i avsnitt 6.2 de teoretiska begrepp som används i 

analysen.  

7.1 Urval och material 

Undersökningens syfte är att analysera representationen av påven Franciskus i svensk press. 

Utifrån det målet har data valts ut genom ett målstyrt urval (Bryman 2008:392).  

Det målstyrda urvalet kan inte generaliseras till en population, till exempel all 

nyhetsrapportering i svensk press, eftersom det är ett icke-sannolikhetsurval (ibid). Det finns 

olika typer av målstyrda urval men eftersom jag vill undersöka representationen av påven 

Franciskus och koppla samband och mönster till teori har jag valt ett teoretiskt urval 

(ibid:394). Ett teoretiskt urval är en kontinuerlig process som innebär att arbeta parallellt med 
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att samla in data, koda och analysera. Det första teoretiska urvalet görs utifrån en generell 

frågeställning, vilket i mitt fall är: hur representeras påven i svensk press? Från det teoretiska 

urvalet samlas data in och analyseras (ibid:393). Datainsamlingen styrs av teoribildning på 

empirisk grund, och pågår tills inga nya eller relevanta data framkommer om en viss kategori, 

alltså tills man uppnått teoretisk mättnad (ibid:394f). När teoretisk mättnad har uppnåtts 

generas hypoteser och ett nytt teoretiskt urval görs baserat på de hypoteserna (ibid:394).  

Jag vill analysera artiklar som publicerats under hela perioden som Franciskus varit påve, 

därför har jag valt artiklar från år 2013 till 2015.  

Det är nödvändigt att artiklarna är publicerade i svensk press och att tidningarna är religiöst 

obundna eftersom studiens syfte grundar sig i Sverige som sekulär nation, och svensk 

nyhetspress som en sekulär praktik.  De svenska nyhetstidningar som har störst upplaga är: 

Aftonbladet (271 700), Dagens nyheter (285 700), Expressen (248 500) och Svenska 

dagbladet (185 600) (Tidningsutgivarna 2011). Aftonbladet är en socialdemokratisk 

kvällstidning (NE 2015). Dagens Nyheter är en oberoende liberal tidning som hävdar att de 

står fria från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer (Wolodarski 2015).  

Expressen är liberal och levererar kvällstidningsjournalistik (Expressen 2015). Svenska 

Dagbladet är obunden moderat, men hävdar att det utöver ledarsidan inte finns någon politisk 

tendens i tidningens innehåll (Karén 2015) Vi kan alltså utgå ifrån att tidningarna har en stor 

räckvidd, och att de arbetar utifrån en sekulär praktik.  

För att möjliggöra en djupgående kvalitativ analys av artiklarna, är det viktigt att begränsa 

materialet samtidigt som det är nödvändigt att göra nedslag varje år från påven Franciskus 

tillträde och fram till idag (2015) för att möjliggöra en diskussion om gynnande av vissa 

diskurser över tid, inte bara då Franciskus blev vald eller senare under hans ämbetstid. Därför 

har jag valt att göra ett nedslag 2013, 2014 och 2015 och analysera en artikel från varje 

tidning per år, det resulterar i 12 artiklar.  

De 12 artiklarna har valts utifrån följande urvalskriterier:  

1. Artikeln ska vara publicerad under den månad som flest artiklar om påven Franciskus 

totalt publicerats i svensk nyhetspress. Ofta finns ett samband mellan en händelse, som 

till exempel påvens besök till USA, och en ökad rapportering. Om någon tidning 

saknar en artikel, som uppfyller urvalskriterierna, från vald månad, väljs en artikel från 

den månad som den tidningen har publicerat flest artiklar det året.  

Kommentar [ea3]: Tillägg som 
motiverar att artiklarna kommer från den 
månad då flest publicerades. 
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2. Av de tillgängliga artiklarna väljs den artikel med flest ord, eftersom textmängden ger 

större utrymme och möjlighet att representera påven. 

3. Artiklarnas ämne ska vara påven Franciskus, vilket är det sökord som använts för att 

hitta artiklar i databasen Retreiver (Retriever AB 2015). Artiklar som beskriver 

händelser som påven kommenterar, men där han inte är huvudnyheten väljs bort.   

2013 publicerades flest artiklar om påven i mars, därför valdes en artikel ut från varje tidning i 

mars månad. Av de tillgängliga artiklarna valdes den artikel med flest ord. Likadant gjordes 

för 2014 då månaden med flest artiklar var juli och 2015 då flest artiklar publicerades i 

september (Retriever AB 2015).  

7.2 Metod  

Studien undersöker representationen av påven i svensk press, för att avslöja ideologiska 

perspektiv med avseende på religion och sekularitet. Materialet har analyserats med en metod 

som är till för att analysera språk och makt, kritisk diskursanalys (Berglez & Olausson 

2008:123) Kritisk diskursanalys lämpar sig för att hitta underliggande diskurser och 

ideologier, som vid en första anblick framstår som neutrala (Machin & Mayr 2012:20).  

Vetenskapen kräver att påståenden och slutsatser är väl underbyggda med giltiga och 

tillförlitliga argument (Ekström & Larsson 2012:14). Kritisk diskursanalys ger en fördjupad 

förståelse av texterna och hjälper till att förstå vilka aspekter som påverkat textskapandet och 

att det finns en ömsesidighet mellan nyhetstexten och det omgivande samhället (Berglez 

2012:267). Det är viktigt att en kritisk diskursanalys hela tiden utgår ifrån hur texten ger 

uttryck för ideologiska processer (ibid:279). De ideologiska processer som studien intresserar 

sig för berör religion, sekularitet och postsekularitet. För studiens tillförlighet är det viktigt 

med en öppen analys som inkluderar både sådant som stödjer och går emot tolkningen.  

Varje artikel kommer att analyseras i fyra steg utifrån en analysmodell med frågor som finns i 

bilaga 2. På en denotativ nivå redogör jag för textens huvudsakliga innehåll, eventuella bilder 

och faktarutor. Därefter analyseras texterna på makronivå, vilket innebär att hitta en tematisk 

struktur och hierarki och kartlägga nyhetsberättandet. Makroanalysen genomförs genom att 

analysera textens disposition, närvarande aktörer och representationen av dem, rubrik och 

ingress, vilken förförståelse läsaren förväntas ha och vilken information som tillhandahålls, 

hur orsaksförhållanden och samband presenteras samt vilken betydelse och auktoritet som 

tillskrivs aktörerna (Berglez 2012:278). Efter en makroanalys av texten analyserars jag i detalj 

artiklarna för att se hur mening är konstruerad. Detta görs genom att fokusera på frånvarande 

Kommentar [ea4]: Tillägg: Sökord som 
använts för att hitta artiklarna. 
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information och eventuell överflödig information.  Slutligen kommer jag analysera den 

lexikala stilen, och utgå från följande begrepp: personalisering och impersonalisering, 

auktoritetsbärande titlar, suppression, presuppositioner, transitivitet och modalitet (Machin & 

Mayr 2012).   

Det är omöjligt att representera en person på ett neutralt sätt (ibid:77). Ett sätt att klassificera 

sociala aktörer är genom personalisering eller impersonalisering. Det innebär till exempel att 

en person får representera en institutions uttalande, eller att ett uttalande får extra tyngd 

genom att dölja en enskild aktör och istället lyfta fram institutionen som aktör (ibid:79).  

 Att analysera vilken auktoritet påven Franciskus tillskrivs, är en del i att undersöka legitimitet 

och maktfördelning. Det kan göras genom att undersöka i vilken mån auktoritetsbärande 

titlar, som till exempel president, statsminister eller påve används för att signalera den sociala 

aktörens betydelse (2012:82). Det som komplicerar analysen är att påveämbetet innebär att ta 

sig ett nytt namn, vilket innebär att ”Påven Franciskus” både är ett ämbete och en person, som 

tidigare hette Jorge Mario Bergoglio. Samtidigt kanske påven mer än någon annan ”är” sitt 

ämbete, alltså sin funktion. Auktoritet, legitimitet och maktfördelning går också att urskilja 

genom att undersöka påvens representation i förhållande till andra aktörer i texten.  

Vad som saknas i en text, suppression, har också stor betydelse (2012:85). Genom att dölja 

motsatta perspektiv och aktörer med andra åsikter än de som nämns i texten gynnas vissa 

diskurser och ideologier (ibid). Vilka diskurser och ideologier som finns i en text syns inte 

minst genom vad som anses som självklart, vad läsaren förväntas veta (ibid:153). 

Presuppositioner innebär alla förgivettaganden, till exempel uttrycket ”svensk kultur” som 

dels förutsätter att det finns något sådant som en svensk kultur, dels vad den i sådant fall 

skulle innebära (ibid).  

Ytterligare ett viktigt begrepp i en lexikal analys är transitivitet, som belyser vem som är aktiv 

i texten och på vilket sätt (2012:104). Genom att beskriva deltagare, aktivitet och 

omständigheter kan det framgå vad som händer utan att en ansvarig aktör synliggörs 

(ibid:105).   

Ett sista viktigt begrepp som jag har användning för i analysen är modalitet, som visar med 

vilken säkerhet ett påstående sägs (2012:187). Om något hävdas med stor säkerhet kan det 

sägas ha stark modalitet, medan något som sägs med osäkerhet har svag modalitet (ibid).  

Språkets modalitet avslöjar skribentens inställning till sanningshalten i ett uttalande eller 
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påstående. Texter som uttrycker stark modalitet kan användas för att övertyga människor, och 

uttryck med svagare modalitet kan tillåta en aktör att framstå som uppriktig eller ödmjuk 

(ibid:188). Modalitet säger något om skribentens och aktörens identitet, vilket avslöjar hur 

mycket makt de har över andra och över kunskap (ibid:190). Journalister använder ofta 

modalitet för att visa att de förmedlar en ”sann” bild av verkligheten.   

Det textuella resultatet av de olika val som gjorts för att beskriva något, på bekostnad av andra 

uttryck, skapar textens stil. Stilen avslöjar ofta journalistens förhållningssätt till händelsen, 

och därigenom sociala eller ideologiska budskap som texten uttrycker (Van Dijk 2002:115).  

7.3 Metodproblem 
Mycket forskning inom Medie- och kommunikationsvetenskap är kvalitativ och grundar sig 

på en djupgående studie av ett fåtal fall, så även kritisk diskursanalys. Därför kritiseras ofta 

metoden för att brista i extern validitet. Det innebär att studien genererar resultat som varken 

är baserade på ett slumpmässigt urval, eller är statistiskt representativ i förhållande till en stor 

population (Ekström & Larsson 2012:18). Kritiken lämpar sig även för min uppsats, eftersom 

jag har ett litet urval som inte kan sägas representativt för liknande texter. För att bemöta 

problemet syftar dessa studier istället till att utifrån ett målstyrt urval generera teoreriska 

generaliseringar, alltså generell kunskap om mer grundläggande egenskaper och strukturer. 

Likaså är inte syftet med den här studien att generalisera resultatet till en större population, 

utan att undersöka om representationen av påven Franciskus reproducerar eller utmanar 

rådande sekulariseringsideal i undersökta artiklar. För att kunna göra teoretiska 

generaliseringar måste fallet beskrivas ingående ur många olika aspekter, både på makro- och 

mikronivå (Ekström & Larsson 2012:18). 

Genom att studera hur påven Franciskus representeras i svensk press vill jag analysera 

betydelseinnehåll i texter. Betydelser, uttryck och meningsskapande är svåra att mäta men kan 

förstås utifrån samhällets och kulturens koder (ibid:15).  

Kritisk diskursanalys har fått kritik för att metoden ignorerar de verkliga läsarna samt att den 

är för tolkande och därmed subjektiv (Machin & Mayr 2012:208ff).  Kritisk diskursanalys 

bygger på tolkning och en viss subjektivitet är oundviklig. Ur ett etiskt perspektiv är det 

positivt att materialet inte kan påverkas av mina värderingar, eftersom det består av 

dokument, till skillnad från till exempel deltagande observation eller intervjuer. Däremot blir 

min tolkning av materialet det etiska problemet (Bryman 2008:441ff). För att undvika att 

forskningen bygger på individuell tolkning, och istället stärka den interna reliabiliteten, 
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analyseras materialet utifrån vissa kategorier och specifika analysfrågor, båda genererade 

utifrån teoretiska begrepp. Därigenom kan undersökningen även replikeras.  

För att analysens resultat ska vara tillförlitligt måste det vara koherent, alltså att tolkningen 

måste hänga ihop, det är även viktigt att ta med både sådant som styrker och går emot 

tolkningen samt vara öppen för flera olika tolkningar. Dessutom kommer analysen att söka 

efter djupare betydelser och försöka kontextualisera analysen till att förstås utifrån det 

enskilda i sitt sammanhang (ibid:17).   

CDA är en kritisk metod som avser förändra samhället till det bättre genom att göra ojämlika 

maktförhållanden synliga (Berglez & Olausson 2008:133). Det har riktats kritik mot metodens 

politiska syfte, men jag anser inte att det gör min studie mindre objektiv. Istället erkänner jag 

en tro på att det finns orättvisor i samhället, att det finns vissa perspektiv som gynnas och 

legitimeras framför andra. Metodens politiska syfte gör det möjligt att hitta de orättvisor som 

döljer sig i språket.  

Representationen av påven Franciskus skulle kunna analyseras med till exempel 

innehållsanalys, men den metoden är begränsad till att undersöka manifest innehåll och inte 

de latenta intentioner som texten kan uttrycka, alltså vad som sägs och inte varför (Bryman 

2007:16). 

Trots vissa metodproblem strävar jag efter att min studie ska fungera som ett bidrag till 

forskningen om religion och media, genom att visa på hur representationen av en religiös 

ledare påverkas av rådande sekulära norm.   

8. Analys och resultat 
I detta avsnitt följer en redogörelse för studiens analys och resultat. Analysresultaten kommer 

att redovisas tematiskt utifrån studiens frågeställning om representationen av påven 

Franciskus, ett eventuellt gynnande av en sekulär diskurs och ett eventuellt gynnande av en 

postsekulär diskurs. Analysresultatet exemplifieras utifrån de tio begrepp som presenterades i 

metodavsnittet: auktoritetsbärande titlar, överlexikalisering, pressupposition, transitivitet, 

personalisering och impersonalisering, suppression och modalitet. Genom att analysera 

textmaterialet på flera olika nivåer och med olika begreppsverktyg framträder en nyanserad 

bild av hur påven representeras i svenska nyhetsmedier och om rapporteringen gynnar en 
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sekulär eller postsekulär diskurs. Jämförelser mellan artiklarna och kopplingar till teori och 

tidigare forskning sker genomgående i analysen.  

8.1 En översikt av artiklarnas tema     
Nedan följer en redogörelse för respektive artikels tema på makronivå utifrån rubrik, ingress 

och övergripande innehåll.  

8.1.1 Artiklar från 2013  
Enligt journalistisk princip ska ingressen sammanfatta artikelns innehåll och lyfta fram det 

som är viktigt. I Dagens Nyheter är det viktiga att påvevalet ”väcker starka känslor i 

Argentina” och att ”Han har anklagats för att genom sin tystnad i praktiken gett sitt stöd till 

militärdiktaturen på 1970-talet” samt att ”några konkreta bevis för brott finns inte” (Nye 

påven pressas om sitt förflutna 2013). Genom att lyfta fram anklagelserna framträder 

journalistens roll som granskare. Under nyhetstexten finns ett tillägg med rubriken ”De här 

frågorna får den nye påven ta tag i”. Textrutan förser läsaren med kritisk 

bakgrundsinformation om katolska kyrkan genom att framställa den som en institution med 

flera organisatoriska och moraliska problem. Texten avslutas med att spekulera i om 

Franciskus är för gammal för jobbet (ibid). Artikelns stil avslöjar att journalisten förhåller sig 

kritisk till påven Franciskus och katolska kyrkan, samtidigt som representationen nyanseras 

genom flera perspektiv.  

Även i Svenska Dagbladet finns påven på bild, tillsammans med bilder föreställande 

argentinare som firar påvevalet, fotboll, en kvinna som ber i La catedral samt små 

porträttbilder av personer som intervjuas kort (Vi känner oss stolta i Argentina 2013). Liksom 

i Dagens Nyheter beskrivs valet av påve och påvens samröre med militärdiktaturen på 70-

talet. Dessutom skildras argentinsk politik och beskrivningar av den nye påven varvas med 

citat från förbipasserande eller besökare i La Catedral, Buenos Aires. Majoriteten av de 

förbipasserande är positiva och hoppas att valet av en argentinsk påve ska ena landet och 

stärka relationen till Europa. Några röster är mer skeptiska och någon anser att katolska 

kyrkan är förlegad (ibid). Artikeln har en utrikespolitisk stil, där fokus på argentinare 

konnoterar att valet av påve är viktigare för argentinare än för resten av världen. Denna 

diskurs skapar en distans mellan den svenska läsaren och påven.  

Liksom ovanstående artiklar fyller påven ett helt uppslag i Expressen med flera bilder. Den 

största bilden visar en stor folkmassa som samlats på Petersplatsen i Vatikanstaten för att se 

den nye påven (Glädjejublet: Länge leve påven! 2013).  Liksom i Dagens Nyheter och 

Kommentar [ea5]: Omformulering av 
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Svenska Dagbladet framställs påvens samröre med militärjuntan, men artikeln fokuserar mer 

på att återge valceremonin och skriver att 1,2 miljarder katoliker jublar men att det också 

finns tvivlande röster. Italienska röster framställs som glada men misstänksamma, och 

argentinska framställs som förvånade, glada och lite misstänksamma. Precis som i Svenska 

Dagbladet utelämnas ett svenskt perspektiv samtidigt som italienare och argentinare lyfts fram 

som viktiga åsiktsbärare. En underrubrik lyder "Viktig för oss alla" men i brödtexten 

framkommer att ”alla” i första hand innefattar katoliker och italienare eftersom orden kommer 

från en aktör som presenteras som en katolik som bor i Rom (ibid).   

Även i Aftonbladets artikel återkommer anklagelser om påvens samröre med 

militärdiktaturen. Anklagelserna tillskrivs stor betydelse genom bland annat meningen ”Det 

var här som fader Bergoglio gjorde sitt livs värsta misstag”. Fyra citat frikänner påven från 

anklagelser och två citat dömer honom (Levde i slum och fattigdom 2013). Ingressen 

beskriver ett farligt slumkvarter där påven ska ha växt upp och arbetat och en stor del av 

artikeln handlar om drogmissbrukare i området. Dessutom framställs påvens 

favoritfotbollsklubb som positiva till valet av påve eftersom det kan vara bra för klubbens 

marknadsföring. Fotbollsinslaget indikerar att påven kan vara viktig för fotbollsintresserade, 

oavsett plats i samhället och religiös åskådning. Liksom i övriga artiklar från 2013 finns en 

utrikesdiskurs då påven skildras genom sitt hemland och argentinska aktörer. Dessutom 

distanseras den svenska läsaren eftersom slumkvarter och drogmissbruk är en verklighet långt 

ifrån många av Aftonbladets läsare. Artikeln indikerar att påven är viktigt för de utsatta i 

samhället, fattiga och missbrukare.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samtliga artiklar lägger stor vikt vid de anklagelser 

som riktats mot påven för hans eventuella samröre med militärdiktaturen i Argentina på 1970-

talet. En kritisk ton är återkommande samtidigt som påven framställs som hyllad och omtyckt. 

Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Expressen präglas av en nationalistisk diskurs där påven 

och påvevalet distanseras från den svenska läsaren men framställs som viktigt för argentinare 

och Italienare. Artiklarna balanseras genom att lyfta både kritiska och positiva perspektiv på 

påven och katolska kyrkan.  

8.1.2 Artiklar från 2014  
I Dagens Nyheter framställs artikelns huvudtema och ton i ingressen ”Påven Franciskus 

kritiseras för sitt historiska möte med pedofiloffer i Vatikanen. Mötet ses av flera 

organisationer som otillräckligt.” Den kritiska tonen förstärks genom faktarutans rubrik 

Kommentar [ea6]: Ändrat 
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”Övergrepp som tenderat att tystas ned” (Fortsatt hård kritik mot påven 2014).  Artikeln 

fokuserar på offren och lyfter kritik mot att påven inte gör tillräckligt. Franciskus kritiseras för 

att inte ha bjudit in offer från Italien, vilket bland annat framkommer i meningen ”Det faktum 

att påven inte träffat italienska offer likställs vid att förneka att problemet skulle existera i 

katolska kyrkans hemland”. Genom utrymme i texten och uttalanden från två offer och en 

katolik som arbetar för att stoppa pedofila präster tillskrivs offren stor betydelse, samtidigt 

som påven ges betydelse genom att framställas som textens agent. 

Nyheten i Svenska Dagbladet är att påven enligt den italienska dagstidningen La Repubblica 

”lovar lösa frågan om det prästerliga celibatet” (Påven lovar lösa frågan om celibatet 2014). 

Påven, präster i öst och La Republicca är textens enda synliga aktörer. Trots att texten är kort 

rymmer den ett moraliskt ställningstagande om giftermål för präster och ett granskande av 

katolska kyrkans system där prästcelibat funnits sedan ”900 år efter vår herres död” (ibid).  

Genom rubrik och bilder betonar artikeln i Expressen att påven ger sitt stöd till den fängslade 

journalisten Dawit Isaak (”Jag hoppas av hela mitt hjärta att det löser sig för Dawit” 2014).  

Artikeln framställs som ett möte mellan påven och en brevvän, vilket förmedlar en personlig 

bild av Franciskus. Liksom i Dagens Nyheter framställs påvens möte med offer för sexuella 

övergrepp begångna av präster, men händelsen ges betydligt mindre utrymme. Påven 

framställs som en politisk person. Framförallt genom ställningstagandet för Dawit men också 

genom att ”Han återkommer under audiensen kring frågor som ligger honom nära om hjärtat” 

(ibid). Sverige lyfts in i texten genom att påven ”har också vänliga ord att säga om Sverige” 

och ”Vi har mycket att lära av Sverige i hur man behandlar flyktingar” (ibid). Skribenten 

påpekar att frågor om Gud och tro inte kommer upp under mötet med påven.  

I Aftonbladet är huvudtemat exorcism och demoner (Vatikanen: OK med exorcism 2014). 

Nyheten är att Vatikanen formellt godkänner en exorcistförening bestående av 250 präster 

från 30 länder. Artikeln talar om demoner, ett fenomen som inte hör till ett sekulärt paradigm. 

Artikeln avfärdar inte möjligheten att det finns en andlighet, men är däremot kritisk till 

exorcism. Nyheten framställs genom påven, exorcistföreningens överhuvud och Vatikanens 

tidning L'Osservatore Romano vilka alla är katolska aktörer. Ändå präglas artikeln av en 

kritisk ton som avslöjar hur journalisten förutsätter att läsaren förhåller sig till andeutdrivning.  
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Samtliga artiklar lyfter på olika sätt moraliska ställningstaganden. Liksom 2013 präglas 

artiklarna av en kritisk ton även om Expressen 2014 avviker genom att hålla en genomgående 

positiv inställning till påven Franciskus.  

8.1.3 Artiklar från 2015  
Huvudtemat i Dagens Nyheter är påven Franciskus besök i USA där påven ska hålla tal för 

amerikanska kongressen och inleda ett toppmöte i FN. Artikeln spekulerar i vad han kommer 

att säga, hur mottaganden väntas bli och beskriver vilka förberedelser som gjorts. Franciskus 

idoliseras genom meningar som ”Pådraget liknas av de säkerhetsansvariga vid en 

presidentinvigning” och ”påven har sådan stjärnstatus” (1,5 miljoner väntas till utomhusmässa 

2015). Dessutom presenteras statistik som visar att påven är populär bland både katoliker och 

amerikaner (ibid). De flesta av textens aktörer har politiska kopplingar, tydligast är 

amerikanska kongressen, FN, president Barack Obama, republikaner och tre politiker. Men 

också invandrare, interner och minoriteter kopplas i texten till politiska frågor. Artikeln är 

positiv till påven Franciskus som representeras som politiskt viktig (ibid).  

Även artikeln i Svenska Dagbladet handlar om påvens USA-besök och spekulerar i vad som 

är de viktiga frågorna. En faktaruta beskriver påvens program på USA-resan och 

katolicismens utbreddhet i USA. Bilden föreställer två flickor och två pojkar i skoluniform 

som går på ett led. En av pojkarna bär en skylt av påven Franciskus i naturlig storlek (Febrig 

väntan på påve Franciskus 2015). Artikeln framställer problematik inom katolska kyrkan som 

pedofilskandalen, tappat medlemsantal och frågor som splittrar katolska kyrkan. Både positiv 

och negativ kritik riktas mot påven innan artikeln avslutas med en politisk inramning som 

beskriver att nästan hälften av presidentkandidaterna är katoliker och att religionen har 

betydelse för politiska frågor (ibid). Artikeln framställer katolska kyrkan som en institution i 

förändring med Franciskus i spetsen, bland annat genom att varva konservativa utlåtanden, 

som att medlemmar i katolska kyrkan inte vill tillåta kvinnliga präster, med exempel på etiska 

frågor som omvärderats.    

Artikeln i Aftonbladet beskriver inte att påven besöker utan får besök, av den svenska 

kungafamiljen. Artikeln handlar till största del om mottagandet med hälsningar och gåvor, 

vilket förstärkts med fyra bilder från audiensen föreställande påven, drottning Silvia, 

prinsessan Leonore, prinsessan Madeleine och Chris O’neil (En puss från ovan 2015). En del 

av artikeln ägnas åt drottningens arbete med World Childhood foundation. Artikeln avslutas 

med att notera att även Sveriges justitiekansler, barn-, äldre- och jämställdhetsminister och en 
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professor från Karolinska institutet var med på besöket, samt att besöket avslutades på 

Svenska Ambassaden med Ban Ki Moon vid bordet. Påven uttalar sig inte men tillskrivs 

större auktoritet än kungafamiljen eftersom de förhåller sig till honom och inte tvärtom. 

Textens stil skapar en hierarki bland aktörerna där kungafamiljen och påven står högre i rang 

än övriga aktörer som inte framställs mer än som en notis av närvaro.  

Liksom Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet beskriver artikeln från Expressen ett av 

påvens besök, men den här gången är Franciskus i Havanna. Artikeln är en kortare nyhetstext 

med rubriken ”Påven höll mässa i Havanna” och en tillhörande bild visar påven vadande 

genom en folkmassa som viftar med vimplar och kameror (Påven höll mässa i Havanna 

2015). Påvens besök sägs ha direkt betydelse för USA och Kuba att återuppta de diplomatiska 

relationerna (ibid). Liksom i Dagens Nyheter har texten en politisk prägel och betonar 

kommunism som något utmärkande genom att beskriva president Raúl Castro som icke-

katolik och kommunist, att jämföra med Obama som endast beskrivs som president (1,5 

miljoner väntas till utomhusmässa 2015). Den politiska betoningen framkommer även genom 

meningen ”Huvudfrågan för påven Franciskus är försoningsprocessen mellan USA och 

Kuba.” samt genom textens politiska aktörer; president Raúl Castro, gerillaledaren Che 

Guevara, Kubas tidigare ledare Fidel Castro, USA och Kuba.   

Gemensamt för artiklarna från 2015 är att de präglas av en politisk stil. Genom att 

representeras i förhållande till politiker, presidenter och kungafamiljen tillskrivs påven en roll 

som politisk aktör. 

Sammanfattningsvis visar den övergripande analysen av artiklarnas makronivå att artiklarna 

från 2013 framställer påven som viktig för italienare, argentinare och katoliker för att 2014 

och 2015 framställas som viktig även för amerikaner, svenskar och kubaner. Genomgående 

finns det politiska drag i samtliga artiklar, och flera texter lyfter moraliska ställningstaganden. 

En kritisk ton genomsyrar nyhetsartiklarna även om rapporteringen balanseras med positiva 

röster och en framställning av påven som betydelsefull, auktoritativ och idoliserad. De 

religiösa fundamenten Gud och tro nämns bara i en av de 12 artiklarna, och då genom att 

skribenten påpekar att frågor om Gud och tro inte kommer upp under mötet med påven (”Jag 

hoppas av hela mitt hjärta att det löser sig för Dawit” 2014).  

8.2 Representationen av påven Franciskus  
Nedan redovisas påven Franciskus representation i de analyserade nyhetsartiklarna uppdelat 

utifrån hans framställda identitet, hur han representeras som auktoritativ opinionsbildare, på 
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vilket sätt han legitimeras genom andra aktörer och slutligen hur han framställs som ägare av 

en händelse. 

8.2.1 Påvens framställda identitet  

I de 12 artiklar som analysmaterialet består av representeras påven med sammanlagt 8 olika 

namn eller titlar. De vanligast förekommande är Påven, Franciskus eller Påven Franciskus. 

Övriga namn som förekommer är: Jorge Mario Bergoglio, Bergoglio, Fader Bergoglio, 

ärkebiskopen, och kardinal. En förklaring till de många namnen är att han hette Jorge Mario 

Bergoglio innan han blev vald till påve. Då var han ärkebiskop i Buenos Aires, och blev sedan 

vald till kardinal.  

För att kartlägga hur påven representeras har jag brutit ner analysmaterialet utifrån Franciskus 

funktion, hur han beskrivs i adjektiv och vad han gör. I samband med valet och installeringen, 

är det vanligt att beskriva påven utifrån hans funktion, till exempel som ”katolska kyrkans 

överhuvud” eller ”ledare av jesuitordern”.  I artiklarna från 2014 och 2015 representeras 

påven sällan med sin funktion, utan övervägande med vad han gör och hur han är. 

Representationen av påven Franciskus består av övervägande positiva ord. Till exempel 

beskrivs han återkommande som populär och enkelhetens man som kämpar mot sociala 

orättvisor och tar bussen eller tunnelbanan. Det sistnämnda konnoterar i sammanhanget att 

han är ödmjuk och ”som alla andra”. Ett exempel på när påven representeras i positiva 

ordalag är genom ett citat från drottning Silvia som säger att ”Det är en stor upplevelse att få 

träffa påven. Han ger ett intryck att vara en människa som menar vad han säger och lovar.” 

(En puss från ovan 2015). Men det finns också flera exempel på hur påven får kritik, han 

anses i vissa artiklar vara en person med ett mörkt förflutet och i ett par citat ifrågasätts hans 

betydelse. I ett citat kritiseras valet av påve av en svensk-argentinsk man som säger att ”Jag 

kan inte tänka mig ett sämre val av påve. För någon som jag, som satt fängslad och torterades 

under militärdiktaturen, känns det här som ett hån” (Nye påven pressas om sitt förflutna 

2013). I ett annat citat säger en anonym kvinna att ”(…) jag tror inte att det gör någon skillnad 

vem som väljs som påve. Katolska kyrkan är förlegad” (Vi känner oss stolta i Argentina 

2013).  

Representationen av Franciskus blir även synlig genom en analys av modalitet. En medlem i 

katolska kyrkan i Washington säger till exempel att ”Påven är en inspirerande och fantastisk 

förebild och han återknyter till fasta och bön - och därmed Jesu sanna lära” (Febrig väntan på 

påve Franciskus 2015). Hon uttrycker sig med stor övertygelse och hennes subjektivitet 
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uttrycks inte explicit. Dessutom uttrycker modaliteten talarens identitet och tillskriver henne 

legitimitet att beskriva påven Franciskus (Machin & Mayr 2012:189). Vidare i samma artikel 

används en mätning för att övertyga läsaren om att påven är populär ”Påvens popularitet är 

mycket stor i alla mätningar, både bland amerikaner i allmänhet och katoliker i synnerhet 

(Febrig väntan på påve Franciskus 2015)”. Genom det modala verbet är tillsammans med det 

hyperbola uttrycket enormt gör påståendet anspråk på att skildra en sann bild av verkligheten.  

Även ett stycke som med stark modalitet uttrycker kritik mot Franciskus vänds till hans 

fördel, genom att kritiken kommer från en anonym källa och dessutom avfärdas av en aktör 

som framställs som ”mångårig påveobservatör”. Han säger att ”Det förekommer fickor med 

tilltagande skepsis mot Franciskus och påståenden om att han står för en "lätt-katolicism". 

Absolut inget nytt eller förvånande, menar John Allen med hänvisning till att Franciskus är 

den 266:e påven och den 266:e som fått känna på motstånd (Febrig väntan på påve Franciskus 

2015). Allen tonar ner kritiken genom att beskriva den med svag modalitet, som 

”förekommande” och ”påståenden”.  

Analysresultaten visar att påven Franciskus i stor utsträckning beskrivs i positiva ordalag, 

både genom aktörer och genom skribentens framställning, även om det också förekommer 

viss kritik mot honom.  

8.2.2 En auktoritativ opinionsbildare 

I en intervju med påven Franciskus för Expressen Dawit Isaak2 på tal och Franciskus erkänner 

att han inte känner till fallet (Jag hoppas av hela mitt hjärta att det löser sig för Dawit 2014). 

Liksom i Stohmeiers (2009) studie lyfter pressen ut en mening ur sitt sammanhang och låter 

ett uttalande, fristående från sammanhang och fullständig argumentation, tilldelas påven. I 

Stohmeiers studie är det till påven Benedictus XVI:s nackdel men i Expressens artikel är det 

till påven Franciskus fördel.  

Artikeln tillskriver påven en egenskap av att inte tveka inför kontroversiella ämnen, vilket i 

det här fallet syftar på en företeelse som påven inte känner till sedan tidigare. Allt han vet om 

ämnet är information som han precis fått från Expressen. Eftersom vi inte vet hur Expressen 

framställt fallet kan vi fråga oss om påven ens inser att detta skulle vara ett kontroversiellt 

ämne. Som svar på Expressens skildring av Dawits fall säger påven ”Jag hoppas att allt ska 

klargöras, det är väldigt viktig. Detta är en person som lider svårt i denna situation.” och 

                                                             
2 Dawit Isaak är en eritreansk-svensk författare, dramatiker och journalist som sedan september 2001 har 
hållits fängslad i Eritrea (Sveriges radio 2011)  
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vidare ”Jag hoppas av hela mitt hjärta att det löser sig för Dawit. Jag skickar min välsignelse 

och hälsning till honom och hans familj” (Jag hoppas av hela mitt hjärta att det löser sig för 

Dawit 2014). Det svar påven ger är inte kontroversiellt, utan snarare ett naturligt svar på 

någons lidande. Påven uttalar sig med stark modalitet, vilket stärker hans auktoritet och visar 

att påven är engagerad. Som religiös kristen ledare är det inte oväntat att påven skickar sin 

välsignelse, och heller inte att han hoppas på upprättelse för någon som befinner sig i en utsatt 

situation. Rubriken ”Jag hoppas av hela mitt hjärta att det löser sig för Dawit” och ingressens 

påstående ”den fängslade journalisten Dawit Isaak får i dag stöd från högsta andliga 

auktoritet” tillskriver påven ett politiskt ställningstagande som i själva verket bygger på ett 

initiativ från Expressen (ibid). Artikeln hävdar att påvens stöd till en fängslad journalist, vars 

fall fått stor uppmärksamhet i Sverige, är viktigt. Att påven representeras som en person vars 

åsikter har betydelse bygger en auktoritativ identitet.  

Påvens auktoritativa identitet kan vi också se i skildringen av hans USA-besök hösten 2015. 

Både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter spekulerade i betydelsen av hans besök och i 

artiklarna framställs påven Franciskus som en viktig person med stjärnstatus (Febrig väntan 

på påve Franciskus 2015, 1,5 miljoner väntas till utomhusmässa 2015).  

Artikeln i Dagens Nyheter är positiv till påven som ”har sådan stjärnstatus att republikaner 

som Jeb Bush, Ted Cruz och Marco Rubio inte tackar nej till att förknippas med katolska 

kyrkans överhuvud, trots deras skiljaktiga syn i frågor” (1,5 miljoner väntas till 

utomhusmässa 2015). I Svenska Dagbladet beskrivs intresset för påvens besök som stort och 

artikeln ger exempel på hur religionen har inflytande över politiken i USA (Febrig väntan på 

påve Franciskus 2015).   

I båda artiklarna tillskrivs påven stor betydelse och auktoritet, inte minst genom att explicit 

beskrivas som populär och att det finns ett stort intresse för hans besök. Genom att undersöka 

textens modalitet kan vi se att utsagor om påven genomgående uttrycks med stark modalitet, 

vilket gör att det framställs som sanning istället för värderingar eller spekulationer (Machin & 

Mayr 2012:221). Meningen ”Han kan vänta sig ett mycket varmt välkomnande och katolska 

kyrkoledningen hoppas på en "Francis effect" för att få fler att återvända” (Febrig väntan på 

påve Franciskus 2015) ger oss kunskap om skribentens omdöme av sanningshalten i 

påståendet (ibid:187). Eftersom påven inte anlänt och blivit välkomnad är meningen en 

spekulation. Skribenten anser sig ha skäl att veta att välkomnandet kommer att bli mycket 

varmt. Dessutom beskriver artikeln ett möjligt scenario, att påven Franciskus kan få fler att 
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återvända till katolska kyrkan. Rimligheten i påståendet beskrivs utifrån att katolska 

kyrkoledningen hoppas (ibid). Längre ner i artikeln intervjuas en kvinna som återvänt till 

katolska kyrkan, vilket stärker påståendet. Det varma välkomnandet och hoppet om en 

”Franciseffekt” indikerar att påven är auktoritativ.  

I ytterligare två exempel framställs spekulationer som fakta genom skribentens modala 

uttryck: ”Även om påven kommer att göra allt för att inte bli indragen kommer allt han säger 

tolkas politiskt. Så snart han säger något om exempelvis invandring skulle jag gissa att 

mediehopen samlas kring Donald Trump för att få en reaktion” (Febrig väntan på påve 

Franciskus 2015) och ”Världen lyssnar när Franciskus äntrar talarstolen i FN nästa fredag 

inför generalförsamlingens samlade delegater. Han väntas ta upp flyktingkrisen, och hur han 

väljer att formulera sig kan ha stor kraft” (ibid). Båda meningarna framställer påven som en 

politisk ledare vars uttalanden har politisk betydelse.  

Det är inte bara modalitet som tillskriver påven auktoritet utan även artiklarnas transitivitet, 

alltså vem som är aktiv i texten och på vilket sätt, avslöjar att Franciskus är en aktiv aktör. I 

en artikel från Svenska Dagbladet framställs påven som handlingskraftig genom att ha ”rört 

om i toppen i Vatikanen, rensat upp i byråkratin, tillsatt kardinaler från fattiga länder och 

definitivt inte väjt för att ta ställning i brännande frågor” (Febrig väntan på påve Franciskus 

2015) och som den enda i texten aktiva aktören som verkar för ett öppnande mellan USA och 

Kuba ”Han var högst delaktig för att få till stånd ett öppnande mellan USA och Kuba (ibid).” 

Transitiviteten framställer påven som en aktiv ledare med påverkanspotential, vilka kan vara 

auktoritativa egenskaper.  

Representationen av påven domineras av att katolska kyrkan eller Vatikanstaten 

personaliseras genom påven. Det innebär att Franciskus får representera hela institutionens 

värderingar och uttryck. Att personalisera en social aktör kan försvaga tyngden i ett 

påstående, men eftersom påven framställs som en auktoritativ person ges han mandat att tala 

för hela institutionen utan att hans uttalanden förlorar trovärdighet eller betydelse, snarare 

förstärks hans position som auktoritativ ledare. 

Sammanfattningsvis pekar ovanstående analysresultat på att påven framställs som en 

auktoritativ person med politisk påverkanspotential.  
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8.2.3 Påven legitimeras genom andra aktörer    

När påven representeras genom rykten om samröre med militärjuntan under diktaturen i 

Argentina beskrivs han som en brottsling, att han gjorde sitt livs värsta misstag, men också att 

han inte hade någon makt att skydda situationens offer (Vi känner oss stolta i Argentina  

2013., Nye påven pressas om sitt förflutna, Levde i slum och fattigdom 2013 & Glädjejublet: 

Leve påven! 2013). Franciskus uttalar sig inte själv om anklagelserna, däremot skriver 

Dagens Nyheter att ”Han har försvarat sig med att han gick en balansgång under juntatiden 

och i själva verket gömde en rad flyktingar. Han ska också ha hjälpt en ung man att fly landet 

genom att ge honom sina id-handlingar.” vilket bidrar till representationen av påven som en 

man som står på de svagas sida. Påven försvaras framförallt av två sociala aktörer, Fader 

Gustavo och Adolfo Pérez Ezquivel som genom auktoritetsbärande titlar ges legitimitet och 

trovärdighet att tala för påven (ibid).  

Adolfo Pérez Ezquivel framställs som fredspristagare och svensk-argentinsk 

människorättsaktivist (Nye påven pressas om sitt förflutna 2013 & Vi känner oss stolta i 

Argentina 2013). Titeln ”fredspristagare” konnoterar kunskap vilket i det här fallet ger honom 

legitimitet. Anklagelserna mot påven handlar delvis om att han skulle ha avstått från att 

skydda två präster vilket ledde till att de blev misshandlade och förvisade av militären. Att 

tillskriva Ezquivel titeln ”människorättsaktivist” tillför i sammanhanget en dimension av 

trovärdighet eftersom en människorättsaktivist tenderar att stå på de utsattas sida. 

Trovärdigheten stärks även genom att framhäva att han är från Argentina. Som argentinare 

kan Ezquivel tänkas ha en autentisk förståelse för hur det var att leva under militärdiktaturen. 

Tillägget ”svensk” ger indirekt trovärdighet genom kulturell närhet med läsaren. Framställd 

med både en titel, för-, mellan- och efternamn, och dubbel nationstillhörighet som kopplas 

både till läsaren och till händelsen framstår Ezquivel som en person vars åsikt är värd att ta i 

beaktan. I ett av Ezquivels uttalanden sänks dock trovärdigheten genom en upplysning om att 

citatet kommer från en katolikvänlig tidning. Underförstått påpekar tillägget ett bias i 

uttalandet (Vi känner oss stolta i Argentina 2013). Ezquivel förnekar ryktena, ger påven sitt 

stöd och i ett citat säger han att ”Det fanns biskopar som stödde diktaturen. Bergoglio var inte 

en av dem. Men han hade inte heller modet att delta i kampen för mänskliga rättigheter” (Vi 

känner oss stolta i Argentina 2013 & Nye påven pressas om sitt förflutna 2013).  

Fader Gustavo upplevs inte i första hand som en auktoritativ aktör eftersom både förnamnet 

och ”fader” skapar en personlig känsla. Samtidigt vet vi att ”fader” i det här fallet syftar på en 

ledares yrkesroll som han dessutom delar med offren, prästämbetet. Dessutom framställs han 
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som Franciskus efterträdare vilket kan visa på en förståelse för Bergoglios situation. Fader 

Gustavo menar att ”Det var inte hans fel. Han hade inget val. Han ville inte provocera 

militären” och tillägger att ”Bergoglio var bara 39 år då. Han hade ingen makt att skydda 

dem” (Levde i slum och fattigdom 2013).  

Aktörernas relation till Franciskus bidrar till att skapa en bild av vem han är. Påven och hans 

försvarare har två saker gemensamt; engagemang emot sociala orättvisor och ett argentinskt 

ursprung. Genom samhörighet med aktörerna stärks bilden av påven som socialt engagerad 

och argentinare. Dessutom ”frikänns” till viss del påven från anklagelserna genom aktörerna.  

8.2.4 Påven äger händelsen  

När nyhetsmedia avslöjade att flera katolska präster förgripit sig sexuellt på barn, påverkade 

det allvarligt katolska kyrkans offentliga rykte (Hjarvard 2012:22). Nu lyfts ”skandalen” igen, 

men utan tydlig skandalrubricering. Fokus är istället på hur katolska kyrkan och påven agerar 

för att upprätta offren. Offren framställs i stor utsträckning som passiva, även om de ges 

utrymme och betydelse i flera artiklar. Påven framställs som aktiv, det är han som möter 

offren och inte tvärtom förutom i en mening då händelsen beskrivs utifrån både offer och 

förövare: ”personer som systematiskt utnyttjats sexuellt av präster inom katolska kyrkan” 

(Fortsatt hård kritik mot påven 2014).  

Även här kan vi genom att undersöka textens transitivitet urskilja en maktobalans mellan 

påven och offren, där påven är den aktör som tillskrivs en ledande maktposition (Machin & 

Mayr 2012:104). Till exempel beskrivs det hur påven för första gången träffade sex personer 

som fallit offer för sexuella övergrepp begångna av präster, att han lyssnade på deras 

berättelser och att han bad om ursäkt. Bland de aktörer som representerar eller är offer är 

endast tre aktiva: en katolik som ”Sedan många år går han i främsta ledet för att stoppa 

pedofila präster, via organisationen La Caramella Buona”, en person som själv utsatts för 

övergrepp av en präst och som leder föreningen Rete L'abuso som ”stöttar cirka 350 offer 

juridiskt” samt en kvinna som ” är den enda som trätt fram med namn efter mötet med 

Franciskus häromdagen”. Samtidigt som påven framställs som ägare av händelsen får han 

kritik för att inte göra tillräckligt: ”Påven är en monark med absoluta befogenheter. Han borde 

införa tvång för biskopar att omedelbart anmäla alla pedofilfall som uppdagas.”, ”Påven kan 

omöjligt blunda på detta vis och låtsas som att problemet inte existerade på hemmaplan”, ”Det 

är gigantiskt. Om påven lyfte på det italienska locket så skulle han se en enorm skandal med 
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pedofila präster som begått övergrepp” (Fortsatt hård kritik mot påven 2014). Kritiken 

grundar sig på ett antagande om att påven har både makt och skyldighet att agera.  

I både Dagens Nyheter och Expressen framställs att påven ha lyssnat på offrens berättelser 

och bett om ursäkt. I Expressen citeras ursäkten som beskrivs som påvens skarpaste uttalande 

hittills: ”Inför Gud och hans folk, uttrycker jag min sorg över de synder och grova sexuella 

övergrepp och brott som präster begått mot er, sa han bland annat.” (”Jag hoppas av hela mitt 

hjärta att det löser sig för Dawit” 2015).   

Offren ges mindre utrymme i Expressen än i Dagens Nyheter och påven Franciskus är den 

enda aktiva aktören. Händelsen beskrivs som ”En viktig dag för den katolska kyrkan. En 

viktig dag för påven Franciskus” (ibid), vilket tillskriver påven händelsen eftersom offren helt 

utelämnas. Att utelämna offren kan också indikera att mötet bara var ett sätt för katolska 

kyrkan att bygga upp sin image.  

Till skillnad från Expressen och Dagens Nyheter har ”pedofilskandalen” som framställs i 

Svenska Dagbladet ingenting att göra med mässan som hölls för offren eller påvens försök att 

hantera händelsen, utan refererar till hur ”pedofilskandalen” påverkat Katolska kyrkan i USA. 

Offren är inte bara passiva i texten, utan en stor anonym grupp representerade som ”tusentals 

offer” i en pedofilskandal som ”skakade om den katolska kyrkan i USA i grunden” (Febrig 

väntan på påve Franciskus 2015).  

Sammanfattningsvis stärks representationen av påven Franciskus som aktiv ledare genom att 

anonymisera offren och tillskriva påven händelsen. Han framställs som en ledare som vill 

försonas och vända blad genom att möta offren och uttrycka sin sorg för händelserna, 

samtidigt som han kritiseras för att inte göra tillräckligt.  

8.3 Gynnande av en sekulär eller postsekulär diskurs 
Här följer analysresultat som stödjer eller missgynnar en sekulär eller postsekulär diskurs 

utifrån att nyhetsmedia exponerar och påpekar oacceptabla normer och beteenden men hyllar 

accepterade sådana, samt att det finns en diskurs av att läsaren oavsett religiös åskådning kan 

eller ska ha en åsikt om påven.  

8.3.1 Nyhetsmedia exponerar och påpekar oacceptabla beteenden  

Nyhetsmedia tar ofta på sig ansvaret att ”modernisera” religion genom att exponera och 

påpeka oacceptabla normer och beteenden. Med modernisera menas här att anpassa religion 

efter samhället som uppfattas som modernt (Hjarvard 2012:31). Aftonbladets artikel om 
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godkännande av en exorcistförening är ett exempel på det. Exorcism problematiseras inte för 

läsaren utan framställs som oacceptabelt genom en överlexikalisering av orden exorcism och 

demoner samt dynamiken mellan text och bild (Vatikanen: OK med exorcism 2014).  

I den korta nyhetstexten används ordet exorcist fem gånger och ordet demoner tre gånger. 

Ordet ”exorcism” skapar inte bara en negativ ton utan gör också fenomenet abstrakt. Dock bär 

även synonymen andeutdrivning på negativa konnotationer för många. I svensk nyhetsmedia 

uppmärksammades ett fall gällande en 12-årig flicka i Borås vars föräldrar och pastor dömdes 

till fängelse för att ha utsatt henne för plågsam andeutdrivning (Pastor dömd för 

andeutdrivning 2013, Fängelse för andeutdrivning 2013 m.fl.). I en kommentar till fallet 

uttryckte Sveriges kristna råd att ”Exorcism är mycket sällsynt i kyrkor i Sverige” (Cedersjö 

2012), i övrigt skriver inte rådet något om exorcism på sin hemsida. De associationer som 

begreppet andeutdrivning konnoterar beror på vilket förhållningssätt läsaren har till andar. 

Om man tror att det finns onda andar, är det positivt att kunna driva ut dessa. Populärkulturen 

har öppnat upp för ett sådant förhållningssätt med TV-program som ”Det okända” som sänds 

på tv4 (Tv4 2015).   

Genom att dölja motsatta perspektiv och aktörer med andra åsikter än de som nämns i texten 

gynnas vissa diskurser och ideologier (Machin & Mayr 2012:85). Nyheten är formulerad ur 

ett ensidigt perspektiv som inte nyanserar beslutet att godkänna en exorcistförening. En 

möjlig infallsvinkel hade kunnat vara att katolska kyrkan genom att godkänna föreningen kan 

undvika att oseriösa andeutdrivare bedriver verksamhet i kyrkans namn.  

En ytterligare aspekt som bidrar till artikelns försök att tillrättavisa katolska kyrkan är 

dynamiken i uttrycken ”Vatikanen gör tummen upp för exorcism” och ”ett beslut som ger 

exorcister runt om i världen ett rättsligt vapen till sitt förfogande”. Den första meningen 

lägger an en lättsam ton som indikerar att det är ett enkelt beslut för Vatikanen att godkänna 

exorcistföreningen. Den andra meningen är mer dramatisk och indikerar att personer som 

utövar utdrivning av andar är en farlig grupp. Den andra meningen hamnar även i konflikt 

med artikelns enda citat, ett utlåtande från föreningens överhuvud som menar att exorcism är 

en form av välgörenhet.  

Artikelns bild är hämtad från skräckfilmen ”Exorcisten”. Filmen handlar om en tonårsflicka 

som är besatt av onda andar, och vars mamma ber två präster om hjälp att rädda henne (IMDb 

2015).  
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Trots att det inte är filmens innehåll utan en exorcistförening som Franciskus ”gett tummen 

upp till”, kopplas påven Franciskus direkt samman med den fiktiva skräckfilmen genom 

bilden och bildtexten: ”Får tummen upp. I filmen ”exorcisten” kallas Max von Sydows 

rollfigur in för att befria en besatt flicka – rätt handlat, enligt Franciskus” (Vatikanen: OK 

med exorcism 2014). Genom den fiktiva bilden ironiserar artikeln över katolska kyrkans 

inställning till exorcism, vilket gynnar ett sekulärt förhållningssätt. Max von Sydow som syns 

på bilden, är en berömd svensk skådespelare som på sätt och vis ger artikelns sekulära 

förhållningssätt ett ansikte.  

8.3.2 Nyhetsmedia exponerar och hyllar accepterade beteenden 
I en artikel från Svenska Dagbladet skapas en nyhet utifrån att påven tycks omvärdera en 

ifrågasatt företeelse, celibat för präster, till förmån för rådande samhällsnorm (Påven lovar 

lösa frågan om celibatet 2014). Artikeln kan ses som ett exempel på att kristendomen ibland 

har viss kulturell auktoritet om värderingarna matchar rådande samhällsnormer (Hjarvard 

2012:31).  

Textens ställningstagande emot celibat framträder genom textens presuppositioner, alltså 

förgivettaganden. I rubriken används ordet fråga i bestämd form, ”lovar lösa frågan om 

celibatet”, vilket befäster att celibat är något som bör ifrågasättas. Vidare i texten är det inte 

specificerat vad i celibatet som är en fråga, och därför är det underförstått att det är hela idén 

med celibat som är ett problem. Det beskrivande verbet lovar, som finns både i rubrik och i 

brödtext förstärker problematiken med celibat, eftersom det indikerar att påven agerar som ett 

svar på röster emot celibat. Men eftersom rösterna inte kommer från en uttalad grupp, 

framstår det som vedertaget att celibat är ett problem som påven måste lösa.  

Liksom i avsnittet om exorcism är denna artikel ett exempel på hur journalistiken är trogen 

sina sekulära värderingar från det generella samhället. Men istället för att modernisera 

religionen genom att exponera och korrigera oacceptabla normer och beteenden så ”hyllar” 

artikeln påven för att han fattat ett beslut som stödjer sekulära normer framför en religiös 

övertygelse (2012:33). Enligt svenska Katolska kyrkan får prästerna i den katolska kyrkan 

inte gifta sig utan ska leva i celibat (Stockholms Katolska Stift 2015). Från den religiösa 

institutionen framstår alltså celibat som en självklarhet, medan det i media framstår som 

oacceptabelt. Det gör nyhetstexten till ett exempel på att kyrkan inte har någon makt över 

medias representation av religion (2012:21).  

Kommentar [ea7]: Tagit bort bilden. 
Lagt in ett resonemang om hur bilden 
ironiserar och därmed stärker ett sekulärt 
förhållningssätt, samt lagt till en rad om 
hur Max von Sydows närvaro kan tolkas.  
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8.3.2 Både troende och icke-troende bör ha en åsikt om påven 

Påven Franciskus värderas i flera artiklar och olika människor uppmanas att ha en åsikt om 

honom. Genom att på olika sätt framställa vem påven ”är” inkluderas läsaren i en grupp som 

kan eller borde ha en åsikt om påven. Ett exempel grundar sig på de anklagelser som riktats 

mot påven för eventuellt samarbete med militärjuntan. De artiklar som framställer nyheten 

lyfter både perspektiv som är för och emot påven vilket ger läsaren möjlighet att skapa en 

egen uppfattning om påvens skyldighet. Underförstått ska läsaren tycka att påven handlat rätt 

eller fel (Nye påven pressas om sitt förflutna 2013 m.fl.). Ett andra exempel är statistiken i 

Dagens Nyheter som explicit uttycker att 63 procent av amerikanerna, och 87 procent av 

USA:s 51 miljoner katoliker har en positiv syn på Franciskus (1,5 miljoner väntas till 

utomhusmässa 2015). Indirekt uttrycker statistiken att inte bara katoliker utan även andra 

amerikaner kan eller borde ha en åsikt om påven. Ett mer implicit exempel finner vi i artikeln 

om exorcism (Vatikanen: OK med exorcism - Påven godkänner demonutdrivare 2014). Ett 

etiskt dilemma gällande andeutdrivning målas upp och det perspektiv som fördömer exorcism 

gynnas. Att godkänna demonutdrivning pekas ut som något negativt vilket bidrar till att 

läsaren underförstått ska tycka att påven handlar felaktigt. Analysresultatet kan peka på att 

artiklarna stödjer en diskurs som accepterar religion på samhällets villkor där allmänheten 

inkluderas i medias självutnämnda roll som granskare av den religiösa institutionen.   

Varje artikel rymmer flera diskurser och perspektiv som gynnas eller missgynnas. Två 

perspektiv som kan förespråka sekularitet och religiositet är ”icke-troende” och ”troende”, 

vilka finns explicit närvarande endast i två av de tolv tidningsartiklarna, båda från Expressen 

("Jag hoppas av hela mitt hjärta att det löser sig för Dawit" 2014, Påven höll mässa i Havanna 

2015). I den ena artikeln påpekar skribenten att ”Frågor om Gud och tro kommer däremot inte 

upp alls under vårt möte. Varken Carlos Luna eller hans sambo Gunilla är troende” ("Jag 

hoppas av hela mitt hjärta att det löser sig för Dawit" 2014) och den andra artikeln beskriver 

att ”Tiotusentals troende hade samlats på Revolutionstorget i Kubas huvudstad Havanna” 

(Påven höll mässa i Havanna 2015). Att troende och icke-troende inte uttryckligen nämns i de 

flesta artiklarna, kan vara en indikation på att religiös övertygelse inte är det viktigaste i 

rapportering av påven Franciskus.  

9. Slutsatser  
Disponerat utifrån studiens syfte och frågeställningar presenteras kortfattat de resultat som 

analysen genererat.  
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9.1. Påven Franciskus representation i svensk press  

Hyllad, omtyckt och idoliserad är några av de positiva representationer som framställer påven 

Franciskus och i flera exempel tillskrivs han auktoritativa värden. Genom att representeras i 

förhållande till politiker, presidenter och kungafamiljen likaväl som att lyfta politiska frågor 

tillskrivs påven en roll som politisk aktör med påverkanspotential. I nyhetsartiklarna är han 

enkelhetens man som engagerar sig för miljö, sociala orättvisor och fotboll. Vad gäller 

”pedofilskandalen” framställs påven Franciskus som en ledare som vill försonas och vända 

blad genom att möta offren och uttrycka sin sorg för händelserna, samtidigt som han kritiseras 

för att inte göra tillräckligt. I kritiken framställs påven som en aktiv ledare som har både 

möjlighet och skyldighet att agera. Den största kritik som riktas mot påven gäller anklagelser 

om samröre med militärdiktaturen i Argentina på 1970-talet, men när Franciskus försvaras av 

två aktörer som tillskrivs auktoritativa värden frikänns han delvis från anklagelserna. Samma 

aktörer förstärker bilden av påven som argentinare och engagerad mot sociala orättvisor. 

Påven Franciskus beskrivs inte uttryckligen som religiös eller troende.  

9.2. Föreställningar om och inställning till sekularitet 
Artiklarna belyser både politiska frågor och moraliska ställningstaganden, men de religiösa 

fundamenten Gud och tro nämns bara i två av de tolv artiklarna. Troende och icke-troende 

nämns inte uttryckligen i de flesta av artiklarna vilket kan vara en indikation på att religiös 

övertygelse inte är det viktigaste i rapporteringen av påven Franciskus.  I artiklarna från 2013 

framställs påven som viktig för italienare, argentinare och katoliker, och 2014 och 2015 

framställas han som viktig även för amerikaner, svenskar och kubaner. Genomgående präglas 

artiklarna av en kritisk ton samtidigt som framställningen av Franciskus är positiv. I en artikel 

tar nyhetsmedia på sig ansvaret att försöka anpassa religionen till det moderna samhället 

genom att exponera och påpeka exorcism som oacceptabelt. I en annan artikel exponeras ett 

närmande mot det moderna samhället som positivt. Genom att i flera artiklar skapa en diskurs 

av att vem som helst kan och bör ha en åsikt om påven inkluderas läsaren i medias 

självutnämnda roll som granskare av den religiösa institutionen.   

Sammanfattningsvis pekar analysresultaten på att påven Franciskus är en viktig ledare med 

politisk och moralisk betydelse, men hans religiösa övertygelse tonas ner. Kanske kan man 

säga att påven är tvångsdöpt i den sekulära dopfunten. 
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10. Diskussion 
Inom kritisk diskursanalys är det viktigt att ta hänsyn till det empiriska materialets kontext 

och sedan placera resultatet i relation till frågor om jämlikhet, rättvisa och demokrati (Berglez 

& Olausson 2008:124). Analysresultatet visar att nyhetstexterna bidrar till att reproducera den 

sekulära diskurs som är norm i både det svenska samhället och i den journalistiska praktiken 

(Hjarvard 2012:31).  

Den sociokulturella praktiken förklarar att texter påverkas av omgivande samhällsstrukturer, 

vilket kan innebära att de diskurser och ideologier som återfinns i en text reflekterar de 

ideologier och diskurser som råder i samhället eller på produktionsplatsen (Berglez & 

Olausson 2008:130). Journalistiken positionerar sig som en sekulär praktik och ser sig som en 

viktig samhällsaktör för att granska andra sociala institutioner som till exempel kyrkan 

(Hjarvard 2012:31). När religion hamnar på nyhetsagendan blir det därför på journalistikens 

villkor, inom ett dominerande paradigm av fakticitet och offentligt ansvar (ibid:32). Då 

nyhetsjournalistiken grundar sig på ett ”offentligt ansvar” och ständigt, omedvetet eller 

medvetet, reproducerar sociala fakta och åsikter (ibid) kan de diskurser och ideologier som 

återfinns i texterna tänkas reflektera rådande ideologier i samhället.  

Eftersom påven Franciskus framställs som en auktoritativ förebild i politiska och moraliska 

frågor, kan han vara ett exempel på hur media förser det västerländska samhället med 

moralisk och andlig vägledning, vilket Hjarvard (2006) argumenterar för, och eftersom påven 

är en religiös ledare och företräder en religiös institution blir rapporteringen också ett sätt för 

medierna att kommunicera religionens betydelse. Påven eller katolska kyrkan har ingen makt 

över framställningen, utan representationen formas på mediernas villkor. Analysresultaten 

stärker Hjarvards teori om att religion i nyhetsmedia exponeras för offentlig kritik baserad på 

allmänna sociala och politiska normer i det sekulära samhället (ibid:33). Att påven framställs i 

positiva ordalag beror troligen inte på att nyhetsmedia övergett sin sekulära utgångspunkt utan 

att Franciskus företräder allmänna sociala och politiska normer, så som ett engagemang för 

miljön och sociala orättvisor eller genom att ge sitt stöd till Dawit Isaak. Eftersom de 

värderingar och föreställningar som återfinns i texterna uppfattas som självklara och naturliga 

för producenten är det ofta en omedveten process hos textproducenten som gör att vissa 

ideologier återfinns i texterna (Winkler 2011).  

Den tidigare forskningen om Påven Johannes Paulus II beskriver honom som en religiös hjälte 

som kan ha makt att påverka miljontals människor över geografiska, kulturella och politiska 
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gränser och på så vis påverka både personliga funderingar och viktiga moraliska 

ställningstaganden (Brown 2009:33). Vi kan se likheter med Franciskus som idoliseras och 

tillskrivs stjärnstatus, till skillnad från Benedictus XVI som ofta framställdes negativt 

(Stohmeier 2009). Framställningen av de tre påvarna i nyhetsmedia stärker Browns påstående 

om medias förmåga att dra uppmärksamheten till de som är värda att hylla eller krossa 

hjälteglorian på de som inte allierar sig med rådande normer.  

Objektivitet bygger på ett paradigm av social konsensus (Maeseele & Raeijmaekers 2000). En 

objektiv nyhetsrapporteringen är därmed inte en representation av samhällets pluralistiska 

röster, utan en representation av röster inom vissa ideologiska gränser (ibid). Eftersom 

ideologi är som starkast när den innehar hegemonisk position, alltså när dess antaganden och 

preferenser framställs som uppenbara och logiska kan till exempel ett sekulärt perspektiv som 

innehar hegemonisk position bli synonymt med objektivitet. Men eftersom texter med ett 

sekulärt perspektiv bidrar till att reproducera rådande förhållningssätt kan inte objektivitet 

uppfattas som motsatsen till ideologi (Maeseele & Raeijmaekers 2000). Konceptet objektivitet 

grundar sig på en tro på ideologisk harmoni, eller utplånande av ideologi och ett ideal av 

social konsensus. Men det finns alltid meningsskapande som står utanför diskurser och att 

förmedla en nyhetsrapportering som inkluderar flera röster kräver ett erkännande av dessa 

”andra” perspektiv. Om vi accepterar att samhället präglas av konflikt och asymmetriska 

maktrelationer, och att varje social ordning är en konsekvens av hegemoniska praktiker, 

dominans och exkludering behöver nyhetsrapporteringen utgå från termer av ideologisk 

hegemoni (istället för harmoni) och kamp (istället för konsensus). Journalistik behöver 

utvärderas utifrån i vilken grad ideologiska positioner explicit erkänns för att visa för läsaren 

att det finns fler perspektiv, inte ett påstående om att nyhetstextens perspektiv är en sann 

tolkning (ibid).   

Analysresultatet pekar på att nyhetstexterna balanserar innanför en box av social konsensus, 

genom att reproducera en sekulär diskurs. Men att påven Franciskus finns omskriven i många 

artiklar i svensk nyhetspress, och att han i de analyserade artiklarna framställs som en 

auktoritativ ledare kan peka på ett gynnande även av en postsekulär diskurs eftersom en 

religiös ledare ges utrymme och positiv publicitet. Samtidigt neutraliseras ett kritiskt 

förhållningssätt till katolska kyrkan vilket placerar det sekulära samhället i en dominerande 

position. Dragna till sin spets kan de sociala konsekvenserna bli att religiösa övertygelser 

marginaliseras och inte accepteras som ett sätt att se på verkligheten.  
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10.1 Framtida forskning 
I tidigare genomförda studier om religion i media beskrivs bland annat medias makt att 

definiera religionens betydelse i både nyhetsmedia och populärkultur (Hjarvard & Lövheim 

2012). I denna undersökning har endast nyhetsartiklar om påven Franciskus studerats och bara 

utifrån representationen av honom och reproduktionen av en sekulär diskurs. Vidare forskning 

kan göras på hur andra religiösa ledare representeras i nyhetsmedia och om rapporteringen av 

andra religiösa företeelser också präglas av en sekulär diskurs. Ett annat förslag på framtida 

forskning är att studera hur svenskar förhåller sig till rapportering om religiösa företeelser och 

om det finns en tendens att uppleva sekulär nyhetsrapportering som objektiv.  

11. Sammanfattning  
Jag har i den här studien undersökt artiklar som handlar om påven Franciskus och som finns 

publicerade i svenska nyhetstidningar, i syfte att studera hur en religiös företeelse framställs i 

en sekulär kontext och om representationen av påven Franciskus reproducerar rådande 

föreställning om sekularitet som neutral utgångspunkt.  Jag har valt tolv nyhetsartiklar från de 

fyra största nyhetstidningarna i Sverige: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och 

Svenska Dagbladet. Artiklarna har analyserats med kritisk diskursanalys som metod och 

metoden har gett mig verktyg att argumentera för och synliggöra mina tolkningar (Machin & 

Mayr 2012). Det teoretiska ramverk jag lutat mig åt under studien består av teorin inom 

kritisk diskursanalys, Van Dijks teori om nyhetsdiskurs samt sekulariseringsteori och 

Sigurdssons teori om postsekularitet. Dessutom utgår min studie till stor del från Hjarvards 

forskning om relationen mellan religion och media.  

Mitt resultat visar att påven Franciskus främst representeras i positiva ordalag, som en politisk 

och moralisk ledare men att religion, Gud och tro är frånvarande element i texterna. De flesta 

artiklar karaktäriseras av en kritisk ton gentemot katolska kyrkan men Franciskus är 

representerad som en idoliserad ledare. Den kritiska tonen och frånvaron av de inom 

kristendomen fundamentala delarna Gud och tro indikerar att påven omformas till att bli en 

sekulär ledare som kan influera politik och moraliska ställningstaganden. Studiens resultat 

avslöjade en sekulär ideologi som tillåter religion på samhällets villkor och där ”oacceptabla” 

normer och beteenden exponeras och påpekas genom nyhetsmedia. 

Analysresultatet pekar på att nyhetstexterna balanserar innanför en box av social konsensus, 

genom att reproducera en sekulär diskurs. Samtidigt kan den kvantitativt omfångsrika och 
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kvalitativt positiva publicitet Franciskus ges peka på ett gynnande även av en postsekulär 

diskurs. Dock visar analysresultaten att artiklarna främst placerar det sekulära samhället i en 

dominerande position. Dragna till sin spets kan de sociala konsekvenserna bli att religiösa 

övertygelser marginaliseras och inte accepteras som ett sätt att se på verkligheten.  
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Bilaga 1 

1. Denotativ redogörelse av bildens innehåll.  
2. Denotativ redogörelse för textens huvudsakliga innehåll.  
3. Analys på makronivå  

Hur är texten disponerad?  

Vilka aktörer är närvarande, och hur representeras dem? 

Används auktoritetsbärande titlar för att beskriva textens aktörer? 

Hur klassificeras textens aktörer genom personalisering eller impersonalisering? 

Vilken betydelse och auktoritet tillskrivs aktörerna?  

Vad säger rubrik och ingress? 

Vilka förgivettaganden ger texten uttryck för? (Presuppositioner) 

Vilken förförståelse förväntas läsaren ha, och vilken information tillhandahålls?  

Hur presenteras orsaksförhållanden och samband? 

4. Detaljerad analys av frånvarande och överflödig information.  
Vilka aktörer eller perspektiv är dolda, utelämnade från texten? (Suppression)   

Finns överflödig information i texten?  

5. Mikroanalys 
Lexikal stil 
Vilka verb beskriver påven och textens övriga aktörer? 

Hur konstitueras ett ”vi” och ”dem” i texten, och vilka är dessa grupper?  

Vem är aktiv i texten och på vilket sätt? (transitivitet) 

Vilken modalitet har påvens uttalanden? Eventuellt modaliteten i andra uttalanden för 

att jämföra vem i texten som framstår som mest auktoritär till exempel.  

6. Faircloughs modell:  
Textuell praktik 

Diskursiv praktik  

Sociokulturell praktik 

 

 


