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SAMMENDRAG / ABSTRACT  
 
Denne masteroppgaven spør om den sekulære avispressen i Norge er fiendtlig innstilt til 

kristendommen. For å løse problemstillingen, sammenlignes dekningen med islam. I tillegg 

deles avisene inn i nivå, blant annet for å se om lokalavisene er mer positivt innstilt enn 

løssalgstabloidene. Fremgangsmåten er en kvantitativ innholdsanalyse med innslag av 

kvalitativ metode. Den journalistiske vinklingen måles med tendens (positiv, negativ, 

nøytral). Funnene bygger på over 550 artikler, reportasjer og kommentarer i ni aviser og NTB. 

Samlet sett dekkes kristendom positivt, og islam svært negativt. Forhold i utlandet og artikler, 

gir de største negative utslagene – uavhengig av religion. Lokalavisene er mest positive til det 

kristne, men også mest negative til det islamske. Knapt en prosent av avisstoffet omhandler 

kristendom, til tross for dens innvevde rolle i norsk språk, kultur, historie og samfunn. I 

konklusjonen finner jeg spor av negativitet, men ikke kristenfiendtlighet i den norske 

avispressen samlet sett.    

 
 
 
 
This master thesis questions if hostility towards Christianity can be traced in the Norwegian 

secular print press. The coverage is compared to that of Islam. Furthermore, the selected 

newspapers are divided into different levels of exploration, one of which is whether the local 

papers are more or less positive than the big tabloids. The research methodology used is 

quantitative content analysis with elements of qualitative analysis included. The journalistic 

angle is measured by establishing tendency (positive, negative, neutral). The findings are 

based on more than 550 articles, feature stories and commentaries in nine different 

newspapers and the Norwegian News Agency (NTB). Overall, Christianity is covered 

positively and Islam fairly negatively. A nuanced picture reveals how articles and foreign 

focus increases negativity. The local newspapers are more positive towards Christianity, and 

more negative towards Islam. Amongst the newspapers evaluated, barely one percent of the 

total reporting deals with Christianity, in spite of the state religion’s integrated part in the 

Norwegian language, history and community. In conclusion, signs of negativity are found, but 

no hostility towards Christianity on the whole.  
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FORORD 
 
I løpet av masterstudiet har 60 studiepoeng gått med til å produsere oppgaven du nå har i 

hendene. Tusenvis av sider er lest, et utall antall arbeidstimer nedlagt, og et hav av 

tankerekker gjennomkvernet for å levere sidene som følger. De fleste kan skrive 100 sider. 

Svært mange kunne lest de samme bøkene og lagt ned samme arbeidsmengde. 

Sannsynligheten, dog, for at noen ville stilt de samme spørsmålene og satt oppgaven sammen 

på lik måte, er minimal. Men da oppgaven nå er tilgjengelig og enhver kan gå metoden i 

sømmene, har undertegnede et håp om at noen vil finne nye spørsmål eller uenigheter 

angående pressedekningen av religion som kan spinnes videre på. På den måten kan 

kunnskapsproduksjonen i medievitenskap og andre overlappende fagfelt fortsette. I 

avsluttende kapittel legges også noen føringer på hvordan stoffet kan videreutvikles.   

 

Selv om dette er min masteroppgave, ville besvarelsen vært langt mer mangelfull uten hjelp 

fra medstudenter og ansatte på Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved 

Universitetet i Oslo. En spesiell takk rettes til min kompetente veileder, professor i 

medievitenskap, Knut Lundby, som gjennom litteraturtips, tilbakemeldinger og ikke minst 

evnen til å lytte og rettlede, har vært en vital støttespiller gjennom oppgaveperioden (høsten 

2005 - våren 2007).  

 

Ellers har støtten og tilbakemeldingene fra familie og venner betydd mye gjennom hele 

prosessen, fra idé til ferdig produkt. Mediestipendet jeg fikk tildelt fra Familie og Medier har 

forenklet tilgangen til nødvendige ressurser.  

 

Forsideillustrasjonen er tegnet av Ingvill Aa.  

 

Alle tilbakemeldinger tas imot med takk: sindre@storvoll.net  

 

Sindre Storvoll  

Mai, 2007  
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1. INNLEDNING  
 

Denne masteroppgaven omhandler den sekulære avispressens dekning av kristendommen i 

Norge, sammenlignet med islam. I mer generelle termer ligger dette innenfor fagfeltet medier, 

religion og kultur. Min forskning ser på omfanget av religionsdekningen og dets 

journalistiske vinkling.  

 

Sommerhalvåret setter av rikelig med spalteplass til festivaler og arrangementer. ”Alle” hører 

om landstreffet i Kongeparken med sine 10.000 russ. Og de fleste får med seg den største 

politiske sommerleiren som Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) holder på Utøya for 600-

700 deltakere. Men de færreste har lest om Skjærgårds Music & Mission Festival som totalt 

huser nærmere 20.000 deltakere i løpet av en uke, eller sommerarrangementene til Kristen 

Idrettskontakt (KRIK), kalt Arena og Action, som hver har over 1000 deltakere.  

 

Min erfaring som journalist er at store deler av norsk presse, fra journalister og redaktører til 

eiere og avisens grunnsyn, har et sekularisert, agnostisk og ofte ateistisk livssyn – stundom 

mer utbredt enn blant folk flest. En slik overbevisning blant mediearbeidere kan føre til at 

dekningen av kristendommen blir nedvurdert, bortprioritert, eller ofte negativt kritisert. 

Pressens samfunnsrolle er å sette søkelyset mot kritikkverdige forhold, jamfør plakaten Vær 

Varsom. Men benyttes dette til å være negativ eller ”overkritisk”? Religiøse institusjoner og 

organisasjoner har stor innflytelse og bør holdes under oppsyn av folkets ”vaktbikkjer”. 

Samtidig har også mediene makt. Vær Varsom slutter med ”Ord og bilder er mektige våpen, 

misbruk dem ikke!” (Norsk presseforbund 2005).  

 

Normisjons blad Agenda 3:16 undersøkte hva VG og Dagbladet skrev om kristelige emner i 

perioden 1. til 15. desember 2004. VG ble vurdert som tilnærmet nøytral. 16 av 21 

redaksjonelle artikler i Dagbladet ble funnet å være negativt vinklet. Halvparten av artiklene 

stammer fra en serie om daværende statsminister Bondeviks tilknytning til den kristne 

stiftelsen The Fellowship Foundation. Bladets redaktør, Espen Utaker, var ikke nådig på 

lederplass: ”Hvis det lukter kristenmannsblod i Dagbladets redaksjonslokaler, så mister 

Dagbladet alle honnørord om objektiv journalistikk og blir verre en trollet” (Utaker 2005a).  

Jeg kom over saken etter at jeg selv hadde pønsket ut en tilsvarende idé. Jeg så på 

Agenda 3:16s undersøkelse som en bekreftelse på at mitt prosjekt var aktuelt og mulig. 

Omfanget der blir for lite, hendelsene under måleukene for tilfeldige til å slå fast noe, og 
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magasinets religiøse agenda diskuterbar. Men resultatene var et spennende utgangspunkt for 

min undersøkelse.   

 

1.1 MÅL OG MOTIVASJON FOR VALG AV OPPGAVE 
Anyone who knows something about anything is likely to be unhappy with the way it is covered in the 
news media [...] this is as true of religion as of any other news beat – possibly truer (Silk 1995: i).  

 

Å diskutere religion i dagens samfunn er kontroversielt og en indikator på at emnet 

engasjerer, jamfør sitatet over. Jeg har hørt og lest mange sterke meninger om pressen som 

både kulørt og tendensiøs – like til fiendtlig innstilt til kristendommen. Det formidles til dels 

harde skyts mot pressedekningen, særlig i de mediene med uttalt religiøst standpunkt.  

 Men til tross mange tydelige ytringer, har jeg ikke funnet håndfast vitenskapelig 

materiale som underbygger disse, verken i Norge eller utlandet: ”Diskusjoner om 

nyhetsmedienes utvikling er gjerne preget av sterke meninger, allmenne konklusjoner og – 

samtidig – svært få systematiske og empiriske studier” (Allern 2001b: 216). Dette gjenspeiles 

i en litteraturliste med mange generelle og få norske titler. Den største nordiske databasen 

med tidskrifter og årbøker, NORART, har knapt treff på søkeord som kobler kristendom, 

kirke, mediene og/eller nyheter. De fleste synspunkter om religionens dekning i media, er 

altså i stor grad bygget på antakelser, teorier og myter. Dette pirrer min intellektuelle 

nysgjerrighet og underbygger argumentasjonen for hvorfor det var på tide å igangsette et 

prosjekt som dette. En underliggende motivasjon har vært ønsket om å utvide min og andres 

viten på feltet. Jeg har sett fram til å kunne slå fast eller avkrefte noen av spekulasjonene. 

 Oppgavevalget skyldes også min personlige, kristne tro. Jeg håper at min tydelighet 

rundt mitt livssyn, profesjonalitet som masterstudent, og tilstrekkelig eksterne og 

vitenskapelige kilder, vil forhindre at min fremstilling blir for farget av min overbevisning. 

Målet har vært å finne svar på spørsmålene, ikke å søke beviser for predefinerte syn. 

 

1.2 PROBLEMSTILLING 

Hovedproblemstillingen er følgende spørsmål: Er det kristenfiendtlighet i norske aviser?  

Dette er en konkret, direkte begjæring. Spørsmålsstillingen er tabloidisert ved å stille 

et lukket spørsmål som inneholder det verdiladede og dramatiske ordet fiendtlig. Ordlyden ble 

valgt som en spenstig presentasjon av oppgaven for å generere leserinteresse og gjerne skape 

debatt. Som denne masteroppgaven vil anskueliggjøre, er de vitenskapelige nyansene både 

mer utpregede og dokumenterte. Inntil videre betyr fiendtlig en markant negativ, ”overkritisk” 

dekning.  
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Islam brukes i utgangspunktet for å gi et komparativt perspektiv, men resultatene ble 

så spennende at islam nærmest sidestilles med kristendommen i analysen. Det er likevel 

viktig å understreke at kristendommen favoriseres hva prioritering angår, grunnet religionens 

sterke preg på den norske folkekirka, historien, kulturen og språket. Dataene og premissene 

for islam er mindre underbygget. Dette er en svakhet, uten at funnene mister sin gyldighet.  

Jeg vil bruke ni utvalgte papiraviser og NTB tekst (herfra referert til som NTB) som  

analyseobjekter i jakten på svar. Papiraviser velges fordi de er håndterbare, tidsavgrensede og 

tilgjengelige. Det trykte ord forsvinner ikke og er en primæraktivitet, mens innholdet stort sett 

er seriøst og samfunnsengasjerende (Allern 2001b: 140). I tillegg har jeg selv tatt 

journalistutdanningen med spesialisering i avis og besitter arbeidserfaring fra avispressen. 

Avislesing er den mest aktive formen for mediebruk, og  
 
[...] kjennetegnes av å være mer selektivt, implisere et høyere engasjement for leseren og har større 
nytte for den enkelte både før, under og etter lesingen, enn hva som er tilfellet med f.eks. fjernsynsseing 
eller lytting på radio (Futsæter 1991: 69). 

 
Oppgaven har til hensikt å granske følgende to underspørsmål:  

 Hvordan dekkes kristendom – i forhold til islam?  

Verdensreligionen islam er høyaktuell som eksempel grunnet immigrasjon av muslimer til 

Norge, religionens omtalte tradisjoner, og koblingen i mediene til terrorisme. I 

utgangspunktet kan det virke åpenbart at islam vil være mer negativt vinklet enn 

kristendommen, men her tror jeg resultatene kan slå begge veier, eller ikke skille seg ut i det 

hele tatt. En slik sammenlikning er også med på å antyde hvorvidt all form for 

religionsdekning kanskje er lik, der kristendommen ikke settes i en særstilling.  

 Hvordan er dekningen på de ulike avisnivåene? 1  

Uten tallfestet bakgrunnskunnskap, antar jeg at ”fiendtligheten” minker proporsjonalt med en 

nedgang i avisnivå. Dette fordi kirkene ofte har en sterkere posisjon i lokalmiljøet. Mindre kår 

gjør redaksjonene mer utsatt for å støte lesere og stofftilfanget er spedere slik at hendelser 

som basarer og konserter i kristen eller muslimsk regi får mer spalteplass. For islam vil trolig 

tendensen være lik, men manglende kjennskap og tilgang til muslimer på små steder, vil 

muligens begrense dekningen i lokalavisene.  

 

Oppgaven vil i liten grad se på mottakerne av avisbudskapet, leserne. Norge har et 

differensiert avisutvalg og en minst like differensiert kristendomspraksis. Å forklare, avklare, 

definere og greie ut om de ulike landsdelenes syn på statsreligionen, er utenfor rammene for 
                                                
1 Avisnivå forklares utførlig i metoden, kapittel 3.  
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denne oppgaven og utenfor kompetansen til en student med bakgrunn i journalistikk og 

medievitenskap. De ulike landsdelene har ulikt opphav og betingelser, men tilhører samme 

nasjon. En avgrensing på sendersiden, er å bortprioritere avisenes plattform og (politiske) 

bakgrunn. Undersøkelsen er omfattende og rik på funn, selv med klare begrensninger. Se for 

øvrig kapittel 5.3.  

 

1.3 FAGFELTAVKLARING 

”Alt henger sammen med alt” sa Gro Harlem Brundtland da hun for tjue år siden presenterte 

miljørapporten for verdens miljø og bærekraftige utvikling. Å komponere en masteroppgave i 

medievitenskap er krevende. Men et tema som mitt tilslører grensene for ulike vitenskaper og 

teoretiske tilnærminger. I tillegg til tverrfaglige medievitenskap, utkrystalliseres 

religionssosiologi og konfesjonskunnskap som nødvendige tilleggsperspektiver. Utfordringen 

med å se feltene samtidig, gjennom et par akademiske briller, har gitt mer motlys enn 

forventet. Måten jeg har løst de mentale flokene på, er ved å bygge min besvarelse på 

kunnskapen og konseptene gitt fra de ulike plattformene og prøve å sy sammen helheten ved å 

trekke frem det viktigste i hvert kapittel. Alle vitenskaper ønsker å beskrive den samme 

virkeligheten. Som en bakgrunn for resten av oppgaven, vil jeg kort presentere de sentrale 

fagfeltene.  

Universitetet i Oslo (2007) har følgende konsise forklaring på hva medievitenskap er:  
[...] studiet av den medierte kommunikasjonens framvekst, strukturer og prosesser.  
Fokuset er på medienes avsender, budskap og mottagere, sett i en kulturell- og samfunnssammenheng. 
Medievitenskap er tverrvitenskapelig orientert og tar opp i seg teoretiske og metodiske perspektiver fra 
både samfunnsvitenskapelig og humanistisk tradisjoner [sic.]. 

 
Medievitenskap henter inspirasjon fra en rekke overlappende fagfelt som for eksempel 

psykologi, statsvitenskap, informasjon & samfunnskontakt, økonomi og sosiologi. Vi har i 

dag intet parallelt mediefraværende univers som gjør oss i stand til virkelig å bedømme 

hvordan verden ville vært foruten (Hoover 2006: 21). Mediene er overalt, integrert i livet, og 

preger samfunnet så sterkt at samtiden har blitt oppkalt etter dem: medienes tidsalder 

(engelsk: The Media Age). Vi lever i et mediesamfunn ”fordi mediene får en 

gjennomgripende betydning, og vår samtid er en mediekultur på den måten at mediene har 

fått en nøkkelrolle i det sosiale liv og dermed har kommet til å prege våre kulturelle 

relasjoner” (Lundby 1993: 2). Fragmenteringa, særlig de siste 30 årene, har gjort det 

uholdbart å se mediene som én enhet (Hoover 2006: 39-46). I denne oppgaven skal media 

eller medier forstås som nyhetsmedier. 
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 Sosiologi er studiet av sosialt liv hos mennesker, om å forstå hvordan samfunn og 

kultur er organisert og fungerer. Følgelig er religionssosiologi utforskningen av vekselspillet 

mellom religion og samfunn – å studere religion i sin sosiale kontekst. Det er viktigere å 

diskutere normer og maktstrukturer enn lovverket, og viktigere hva folk tror (på) enn hva som 

objektivt sett er sant. Sosiologi er fortolkning, uten at alt er relativistisk – alle syn og ideer er 

ikke like sannsynlige (Furseth og Repstad 2003). En av Norges mest sentrale 

religionssosiologer i dag, Pål Repstad (2000: 19) kaller det metodologisk agnostisisme. 

Skillelinjene til andre retninger er flytende. Til forskjell fra religionspsykologi, som tar for 

seg det indre, religiøse liv, vektlegger religionssosiologi mer religionens rolle i samfunnet. 

Religionshistorie er mer empirisk rettet mot innhold og riter enn sosiologien – som kun 

benytter seg av det som er relevant for samspillet mellom religion og samfunn. Historie er 

idiografisk (søker det spesielle), mens sosiologi mer nomoteistisk (finner generelle 

likhetstrekk). Sosialantropologien ligner og kan gi viktige innspill til hvordan samfunn og 

religion funger sammen. Sosialpsykologien overlapper ved også å se på ”enkeltmenneskers 

handlinger, holdninger, tanker og følelser i sammenheng med menneskenes sosiale miljø” 

(Repstad 2000: 23).  

Konfesjonskunnskap er læren om ulike kirker og trossamfunn. Retningen er en del av 

kirkehistoriefaget og beskjeftiger seg med å se på kristenhetens forskjellige kirkesamfunn, 

deres lære, kirkeforfatning, gudstjenesteliv, organisering og særpreg i det hele. Dette gjøres 

gjennom deskriptiv historie, analyse og sammenligning. Navnet til faget, som opprinnelig ble 

kalt symbolikk, kommer fra det latinske confessio. Konfesjon betyr bekjennelse eller 

trossamfunn. Ulikheter blir fremhevet for å få frem det typiske ved de forskjellige kirkene og 

trossamfunnene. Dette kan oppleves ufullstendig, men er ikke usant. Målet er verken å 

idealisere eller karikere, men å karakterisere (Borgen og Haraldsø 1993: 14-18; Molland 

1976: 11-12).  
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2. BAKTEPPE  
Det har blitt skrevet mange ord om samkjøringa mellom medier, religion og kultur, men å 

finne næringsrike litteraturkilder som sier noe om pressedekningen av kristendommen i 

Norge, er ikke lett. Av bokreferansene i min endelige litteraturliste, er rundt halvparten på 

engelsk – de fleste av disse fra USA. En av de mest sentrale tenkerne innen feltet media, 

religion og kultur, er Stewart M. Hoover. Den amerikanske medieprofessoren (1997: 290) er 

enig at mye av litteraturen er fra USA, men med de globale dimensjonene mediealderen har 

gitt oss, er det ikke alltid håpløst å generalisere noe. I Vesten har religionene felles røtter, 

mens kulturene deler historie og påvirker hverandre – ofte sterkere enn nordmenn flest er 

villige til å innrømme. Samtidig har religion et mye sterkere innpass i amerikanske 

hverdagsliv og medier sammenlignet med situasjonen for nordmenn flest (Underwood 2002: 

3).  

 

2.1 BEGREPSAVKLARING  

Jeg legger ikke opp til inngående diskusjoner av begrep som religion, livssyn eller kultur, hvis 

definisjoner ikke vil ha direkte innvirkninger på mitt prosjekt. Det samme gjelder basal 

medieteori og -historie. For bakgrunns skyld, velger jeg likevel kort å introdusere noen av de 

omtalte termene. I utgangspunktet kunne man argumentere med at det ikke er mulig å samle 

alle oppfatningene i universelle definisjoner, men ”å problematisere eller forby enhver 

sammenligning for å finne fellestrekk og gjøre kategoriseringer vil trolig løse opp alle former 

for vitenskap” (Furseth og Repstad 2003: 37). Et kompromiss er å avgrense definisjonene til 

de gitte forutsetningene og sammenhengene forskningen skjer i. Filosofen Ludwig 

Wittgensteins ide om familielikhet har blitt flittig brukt i definisjonsdiskusjoner. Eksempelet 

som går igjen er fra idretten. Det finnes mange likhetsstrekk som gjør at vi kjenner en sport 

når vi ser den, selv om ikke alle ”familiemedlemmene” (idrettene) har samtlige kjennetegn 

(Furseth og Repstad 2003: 37). 

Livssyn er en persons helhetssyn på livet, som inkorporerer religioner og ideologier 

(Aadnanes 2002). Ordet er et samlebegrepet for oppfatninger rundt livsspørsmål, virkelighet, 

menneskesyn og verdioppfatning. Selv om syn og følelser på livet ofte er svært personlige, 

finnes det forskjellige kategorier for ulike tankemønstre.  

Hva religion er, er mindre klart, selv om nærmere ni av ti verdensborgere tilhører en, i 

følge en verdensomspennende spørreundersøkelse fra Gallup International (Carballo 2000). 

En rekke sentrale forfattere, for eksempel Max Weber, William James og Stewart M. Hoover, 
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har unngått en tydelig definisjon for ikke å virke pragmatisk eller absolutt på et tvetydig 

område. Man tror ordet stammer fra latinske religare, som betyr å være bundet til noe, eller 

legare – det å samle (Aadnanes 2002; Vries og Weber 2001). Fra begynnelsen ble ordet brukt 

som en beskrivelse av kristendommen, men tok stadig flere former, og har siden 

opplysningstida blitt brukt i mer generelle sammenhenger. Aadnanes benytter en vid 

definisjon av religion som omfatter buddhismen, men ikke sekulære ideologiske og 

filosofiske tanker:  
 

Tru på oversanselege makter og ordningar, personlege eller upersonlege, som mennesket har eitt eller 
anna forhold til, som de oppfattar som vesentleg og prøver å innretta livet sitt etter (Aadnanes 2002: 
12).  
 

Dette er i følge religionssosiologien et eksempel på en substansiell definisjon (hva religion 

er): tro på et guddommelig eller hellig vesen, og/eller noe overnaturlig eller utenfor empiri. 

Innvendinger finner dette vestlig-etnosentrisk på grunn av vesen-fokus og at ånder anses som 

unaturlig. Motsatsen er funksjonelle definisjoner (hva religion gjør) som ofte knytter 

”religioner til funksjoner som har å gjøre med å skape mening, livsmot og styrke, stilt overfor 

situasjoner som umiddelbart virker vanskelige og deprimerende” (Furseth og Repstad 2003: 

34). Innvendinger her går på at alvor og meningsskapning tas som en forutsetning. 

Det har vært forsøk på å trekke ut religiøsitet og spiritualitet fra religion, for å skape 

videre og løsere begreper. De amerikanske sosiologene Stark og Glock beskrev i 1968 fem 

ulike dimensjoner av religiøst engasjement (gjengitt i Furseth og Repstad 2003: 38-39): Tro 

innebærer innhold, både at og hva man tror. Den andre dimensjonen, religiøs praksis, går på 

ritualer (formelle handlinger) og tilbedelse. Med erfaring menes subjektive opplevelser. 

Kunnskap, religiøst sett, er om læresetninger og skrifter. Den siste dimensjonen er 

konsekvens, det utslaget religionen får i (daglig)livet. Et slikt skjema kan brukes til å 

nyansere de ulike religiøse retningene, etter hva som vektlegges. En klassisk og enklere 

tredeling av religion er kultus (gudstjenestehandlinger), mythos (teolog og språklig 

framstilling) og ethos (grunnverdier og normer for livsførsel) (Aadnanes 2002: 12). I dag 

flytter religionsdefinisjonene seg mer mot hva folk tror på enn hvor de hører hjemme (Hoover 

1998: 35). Dette gjør dem videre, tynnere, og vanskeligere å bestemme. 

Viktigst for en oppgave i medievitenskap er en formening om hva religiøst nyhetsstoff 

er. Hoover (1998: 24) mener institusjon ikke er avgjørende: ”Religious news is where, in 

order to understand a story or understand a development, some explanation of the religious 

aspect needs to be included in it.“ I praksis kan dette bety så mangt, en tråd som blir 

gjenopptatt i metodekapittelet.  
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2.2 RELIGION I DAG  

2.2.1 Medier, religion og kultur  

Det virker umulig å prøve å forstå media, religion og kultur hver for seg (Badaracco 2005; 

Niebuhr 2005; Horsfield 1997). Selv om det religiøse og kulturelle kan bli utfordret og 

påvirket av mediene, blir det ikke erstattet (Hoover 2006: 232, 269). Det er mer støtte i den 

konstruktivistiske tanken om at mediene gir nødvendig kontekst og ressurser for folks 

meningsdannelse av tilværelsen (Hoover 2006: 280). Derfor er det unødvendig å sette dem 

opp mot hverandre, men heller se hvordan medier, religion og kultur fungerer sammen. De tre 

er alle med å forme holdninger og sosiale verdier.  

Fra tidlig på 90-tallet begynte et nettverk av individuelle forskere, sentre og 

programmer fra hele den akademiske verden, med felles interesse for religion, kultur og 

medier, å ta form. Rethinking Media, Religion and Culture (Hoover og Lundby 1997) anses 

som en grunnbok for konseptene, argumentene og teoriene på feltet. De internasjonale 

konferansene som har blitt holdt verden over, har hatt stor gjennomslagskraft. Den første 

International Conference on Media, Religion and Culture ble avholdt i Uppsala i 1993, den 

foreløpig siste i 2006. Konferansene har økt skrivetrangen hos forskerne og forbedret 

utvekslingen av kompetansen på feltet (White 2007: 10). En målsetting er at mediene og 

akademikere skal inkludere religion i større grad. Siden 1996 har også International Study 

Commission on Media, Religion and Culture vært i drift. Kommisjonen er et katolskinspirert 

forskningsprosjekt som ser på religionens rolle i dagens medierte samfunn (White 2007: 16). 

Relevant litteratur på feltet har en rekke eksempler på og teorier om koblingen mellom 

medier, religion og kultur. Det skrives om mediereligion, kulturreligion og mediekultur. 

Mediekonsum er en del av våre hverdagslige ritualer som gjør medieforbruket kvasireligiøst 

(Hoover og Lundby 1997: 10). Videre tar folk ofte religiøse aktiviteter opp som kulturelle 

handlinger. Mediene er også en akselerator for en religiøs diskurs. Vekselvirkningen blir at 

religion kan fungere som en akselerator for mediene (Hoover 2006: 289). Det er fokus på 

mediering mellom religion og kultur. Delte meninger gir tilhørighet og sosial tilhørighet gir 

mening (Hoover og Lundby 1997: 300-305).  

Mediene fører og avklarer betingelsene for opprettelsen, formgivningen og 

formidlingen av åndelig og religiøs tematikk. Dette har endret folks sosiale og kulturelle liv 

(Hoover 2006: 284). Men religionen er fortsatt med å sette normative verdier, også i et 

sekulariserende samfunn. Hoover (2006: 289) oppsummerer forholdet slik:  
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[...] media are now the context through which social and cultural relations occur and representations are 
made. Religion, both formal and informal, explicit and implicit, is now fully a subject to this fact. As 
religion increasingly contends with politics and seeks to find a role in civil society, it will be under the 
conditions of mediation that it will do so.” 

 
11. september er et ufravikelig eksempel på religionens inntreden. Hendelsen knuste all tvil 

om religion hadde en plass i offentligheten og mediebildet. Etter 2001 ble overlappingen 

mellom religion og medier endret totalt. For det første er mediene kilden til nasjonal og global 

opplevelse av (medie-) hendelser. For det andre er mediene kilden til vår viten om ”oss” og 

”dem”. For det tredje er mediene sentral i den nye folkereligionen basert på offentlige ritualer 

for minnemarkering og sorg (Hess et al. 2004). Et annet eksempel er at også Jürgen Habermas 

(2005) nå har lagt til forståelse for religiøse overbevisninger som et premiss for å oppnå den 

velkjente fordomsfrie samtalen i den offentlige sfæren.  

 

2.2.2 Strømninger i tiden 

I utgangspunktet er det unøyaktig å samle hele tidsperioder i enkeltbegreper, men å diskutere 

likhetstrekk kan likevel være fruktbart. Den vestlige samtiden har fått mange benevnelser, 

blant annet postliberalisme, moderne opplysningstid, pluralisme, ny kontekstialisme (engelsk: 

new conetxtualism), kommersialisering, transnasjonalisering og globalisering2 (Horsfield 

1997: 177). Problemstillingen i denne oppgaven må ses i lys av modernitet, postmodernitet og 

sekularisering, selv om det ikke er mulig å behandle dette inngående. 

Moderniteten har fem grunnleggende trosoppfatninger, i følge Espen Schaanings bok 

Modernitetens oppløsning (gjengitt i Furseth og Repstad 2003: 94-95): Tro på sannheten og 

metoden; tro på sisteinstanser, det vil si at sannheten har blitt flyttet fra det overanselige til 

fornuft og mennesket; tro på avsløringsstrategier, det å fjerne fordommer, overtro og falsk 

bevissthet; tro på framskritt; og troen på frihet. Sosiologen Bryan S. Turner fremhever 

følgende karakteristikker for et moderne samfunn (gjengitt i Furseth og Repstad 2003: 96): 

Asketisk disiplin, sekularisering, tro på universell fornuft, differensiering av livets ulike 

sfærer, byråkratisering av økonomisk, politisk og militær praksis, og en økende pengeflyt.  

Teorier om akkurat når moderniteten begynte, spriker fra antikkens dager, via 

opplysningstiden og like til 1800-tallet. Uansett tidspunkt for starten, har nyere tid svekket 

tiltroen til fornuft og sanseinntrykk som sisteinstans. Postindustriell og postmaterialisme er 

begreper brukt for tidens strømninger – der selvrealisering, miljø, estetikk og en privat søken 
                                                
2 Religion er innebygd i globaliseringsprosessen og utgjør en betydelig rolle i utviklingen, på lik linje med 
økonomiske faktorer (Furseth og Repstad 2003: 120). Men globalisering er ikke et tema her. For en innføring i 
globalisering, anbefales Globalization/Anti-Globalization (Held og McGrew 2002). For en oversikt over globalt 
medieeierskap, tilrådes Who Owns the Media (Nain og Thomas 2004).  
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etter spiritualitet dominerer. Religionssosiologen James Beckford (gjengitt i Furseth og 

Repstad 2003: 98) oppsummerer de postmoderne trekkene slik: Sann kunnskap kommer fra 

mer enn positivistiske, rasjonalistiske og instrumentelle kriterier. Videre kan symboler fra 

ulike meningskoder og referanserammer blandes, selv uten å ta hensyn til alle faktorer. 

Spontanitet, fragmentering, overfladiskhet, ironi og lekenhet hylles. Til sist gir man avkall på 

å søke etter overgripende myter, fortellinger eller rammeverk for kunnskap. I stedet for en 

overgang fra modernismen, skrives det om en kontinuitet mellom moderniteten og 

postmoderniteten. Et annet begrep er at moderniteten har blitt ”utvannet”. Anthony Giddens 

kaller det senmoderne. Det postmoderne anklages også for å være begrenset geografisk og 

sosialt. Mentaliteten har blitt tatt for å være et elitefenomen (Furseth og Repstad 2003: 97-

100).  

 

Sekularisering oversettes ofte med verdsliggjøring. Ordet stammer fra latinske saeculum som 

betyr verdslig tidsalder. Fra å være brukt om overførsel av kirkelig gods til verdslige eiere, 

har begrepet i nyere tid vært forbundet med fenomener hvor samfunnskulturelle sektorer 

skilles fra religiøst perspektiv og dominans. Med enkle ord ser flere innbyggere verden uten 

religiøst filter (Aadnanes 2002: 21; Lundby 1974: 1-9). Religionenes symboler og 

institusjoner mister autoritet, mens samfunnet blir mindre religiøst ved at stadig færre hevder 

ingen tilhørighet til eller tro på åndelige (over)makter. Kirka har gått fra å være øverste makt 

til en perifer del av samfunnsbildet. Menneskeliv, natur og samfunn forklares og omtales uten 

guddommelig påvirkning. Verden avsakraliseres, og fornuft og utilitarisme (nyttemoral) får 

dominere (Aadnanes 2002; Furseth og Repstad 2003: 101).  

Ironisk nok blir også religion sett på som det første leddet i en sekulariseringsprosess, 

i følge blant annet teologiprofessor Richard Fenn. Religion formaliserer, organiserer og 

avmystifiserer det mystiske, som igjen gjør Gud mindre guddommelig. Videre tok 

reformasjonen et oppgjør med katolisismens helgener, mirakler, engler, religiøse plikter og 

Maria-dyrkelsen. Islam har også et monoteistisk gudebilde, men vernes i større grad mot 

sekularisering på grunn av sitt krav til konkret og forpliktende livsførsel (Furseth og Repstad 

2003: 116, 118). 

 Sosiologene er enige om at religion var viktig i det tradisjonelle samfunn. Hvorvidt 

det moderne samfunn sekulariseres, kommer helt an på hvem man spør og hvilken definisjon 

av religion og hvilket aspekt av sekularisering man ser på. Max Weber, Steve Bruce og 

tidligere Jürgen Habermas og Peter L. Berger har ment at religionen ville svinne hen i 
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modernitetens offentlighet. Frem til 1970-årene antok man at industrialisering og 

modernisering ville føre religionen til differensiering, marginalisering og privatisering.  

Men så skjedde en revitalisering av religion i den offentlige sfæren verden over. Dette 

skyldes blant annet markant innvandring fra ikke-kristne land, og en forsterkning etter 11. 

september 2001 (Højsgaard 2005: 185). I gruppen sosiologer med tro på denne utviklingen er 

Robert N. Bellah, José Casanova og nå nevnte Berger (Furseth og Repstad 2003: 123). Disse 

argumenterer med at religion er kilden til mening og motivasjon i samfunnet, og at en rekke 

stater og politiske avgjørelser er styrt etter religiøse retningslinjer. Bellah introduserte 

begrepet civil religion: ”en felles religiøs faktor som eksisterer uavhengig av kirke, stat og 

religiøse konfesjoner [...] et sett av transcendente idealer hvorved samfunnet bedømmes, 

integreres og legitimeres” (Furseth og Repstad 2003: 126). Berger har tatt en helomvending 

fra å annonsere religionens nedgang til å falsifisere sekulariseringsteorien med å si at 

”desekularisering” og ”motsekularisering” er vel så aktuelle: ”The world today, with some 

exceptions to which I will come presently, is as furiously religious as it ever was, and in some 

places more so than ever” (Berger 1999: 2). Religion kompenserer for utryggheten skapt av 

modernitetens tanker. Gang på gang viser det seg at religiøsiteten vokser kraftig etter at den 

etablerte religionen vært sterkt kontrollert en periode, for eksempel den ortodokse kirke i det 

gamle Sovjet. 

Det vestlige Europa er unntaket (Bäckström 2007: 121). Sosiologer flest kan ikke 

bortforklare en klar nedgang i organisert religiøs deltakelse, der etablert religion har mindre 

autoritet over og kobling til samfunnet. Dette er sekularisering på samfunnsmessig nivå 

(makro), og mer på organisasjonsmessig eller institusjonelt nivå (meso), uten at den 

individuelle religiøsiteten (mikro) blir mindre enn tidligere (Furseth og Repstad 2003: 119). 

Berger (1999: 12) kaller det ikke sekularisering, men en forflytning fra institusjon til individ.  

 

2.2.3 Religionsdekning i mediene  

I massemedienes tidlige fase ble mange trykkerier stiftet for å mangfoldiggjøre religiøse 

skrifter, men i Vesten har sekulariseringen villet det annerledes. Selv i det mest religiøse av 

de industrialiserte landene, USA, har eksempelvis idrett titalls ganger flere spaltemeter og 

journalister sammenlignet med religion.  

For pressen i nyere tid, har religiøsitet alltid vært problematisert som noe 

kontroversielt hvis innhold bryter med journalistiske idealer om ”nøytral objektivitet”. Den 

aksepterte kildekritikken er vanskelig å gjennomføre, påstandene kompliserte og innholdet 

ligger utenfor den rasjonelle fatteevnen. Ettersom religionsutøvelsen er blitt mer fragmentert 
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enn før, blir dekningen mer tematisk, hendelsesorientert og trendsøkende (Silk 1995: 147). 

Tro er privat, særegent, uoversiktlig og vanskelig tilgjengelig. Man kan få inntrykk av at 

religion er på vei ut. Dermed har slik dekning ikke ”verdt bryet” og følgelig blitt 

underrepresentert – så fremt det ikke er snakk om konserter og skandaler (Hoover 1998; 2006: 

49):  
 
If religion is increasingly a subjective experience, ineffable, private, and nontranslatable, then how is it 
to be captured by the busy reporter? If religion no longer provides the paradigms for understanding the 
meaning of life, then how important can it be? (John Dart og Jimmy Allen sitert i Hoover 1998: 36) 
 

Andre teorier for en synkende dekningsgrad er formelle hindringer som tid, ressurser og 

budsjett. Få har råd til å ansette religionsspesialister, og i trykksaker er plassen begrenset.  

Sekulariseringen har aldri fjernet religion i mediene, selv om nedgangen var stor på 

70-tallet. Den islamske revolusjon i Iran i 1979 ble starten på mer tydelig religiøsitet i 

pressen, også i Vesten, like til våre dager. Japanske kulter, vestlige oppgjør med homofili og 

abortspørsmål, og nevnte 11. september er tematikk som for alvor har brakt religion på 

nyhets- og den politiske agendaen. Også populærkultur, musikk, underholdning og kjendiser 

har i stadig større grad blitt koblet til ulike livssyn  (Hoover 2006: 46-50, 60-66), for 

eksempel popartisten Michael Jacksons forhold til islam. I tillegg har det de siste tiårene blitt 

vanligere for politikere å stå frem som troende. Religiøse grupperinger har samtidig begynt å 

aktivisere seg og politisere, mens Paven har blitt mer medie- og reisevennlig. Selv om 

religionsdekningen samlet sett ikke har falt mye, har skriveriene om de store, kristne 

trossamfunnene minket betraktelig. Hoover (1998) forklarer endringen med en 

omstrukturering av religionsstoffet, fra tradisjonell kristendom til utradisjonelle ”nye” 

retninger fra Østen, særlig inspirert av New Age.  

En utbredt, ureflektert forestilling om mediene er at budskapet i en sak er det samme, 

mens mediene kun er en formidler av dette. Men ingen bør tro eller forvente at mediene tilbyr 

et komplett og ufortolket bilde av religion. John Eldrige (1993: 153) beskriver journalistikk 

som førsteutkastet til historien. På samme måte som fotografer kan få folk til å fremstå på den 

måten de ønsker basert på hvilke bilder som blir valgt ut, har mediene makt til å velge 

hvordan de ønsker at religion skal fremstå (Arthur 1993: 10). Også de religiøse journalistene 

bringer historieformer fra sin egen trosbakgrunn til den sekulære journalistikken: ”[...] just 

because the «theological footprints» of the religious imagination are subtle, this does not 

mean that they are not there” (Schmalzbauer 2005: 36).  
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2.2.4 Religionsfiendtlighet?  

Opp gjennom historien har de fleste former for provokasjon blitt servert eller rettet mot 

kristendommen, det være seg politiske, religiøse eller krigerske ytringer (Nancy 2001: 114). 

Men diskusjonen om hvorvidt dagens sekulære presse er fiendtlig innstilt til verdens største 

religion, er delt blant akademikerne.   

I boka Religion in the News (Hoover 1998) omtales dekningen som sjelden, homogen, 

overfladisk og forutinntatt. Beslutningstakerne for medieprodukutet er anklaget for å være 

likegyldige og ignorant; de vet lite om leserpotensialet og lesernes interesser. Ulikt de fleste 

andre saksområder, må religion kontinuerlig ”defend itself against the suspicions, ignorance, 

and indifference of editors and colleagues” (Hoover 1998: 56). En kontroversiell forklaring på 

lavere dekningsgrad enn det antallet religiøse i befolkningen skulle tilsi, er at medienes 

ansatte i stor grad er ikke-troende, fordomsfulle og uvitende – analfabeter i religionskunnskap 

(Wright 1997). Den sterkeste beskyldningen er at mediene er religionsfiendtlige, imot religion 

og kristendom i holdning og språk (Hoover 1998: 40; 2006: introduksjon):  
 
The larger question, and the one that concerns us here, is whether those statements and stories belie a 
systematic attitude on the part of «the media» and whether that attitude is one that is consistently or 
irresolutely antireligious [...] This idea, that the natural inclination of media decision makers is to be 
either antireligious or at least irreligious, is widely shared. The implication is that those who determine 
the construction of «the religion story»  in the nation’s newsrooms have a natural disinclination to do it 
well or to do it fairly (Hoover 1998: 53, 59)  
 

Studier i løpet av de siste tjue årene tyder på at (den nordamerikanske) medieeliten er mindre 

religiøse enn folk flest, og, som et resultat, mer fiendtlig innstilt til religion, i følge Clark og 

Hoovers (1997: 21) tolkning av The Media Elite (Lichter et al. 1986). Boka har undersøkelser 

som viser at over halvparten av reporterne ikke hadde religiøs tilhørighet og at under 15 

prosent gikk jevnlig til gudstjeneste. I USA var dette langt under gjennomsnittet.  

 Lenken mellom medieskandaler og fiendtlighet virker åpenbar. I følge boka Media 

Scandals, bruker mediene sin selvutnevnte rolle som folkets talerør til å legitimere slik 

dekning: ”[...] where the religious community looks on scandal as a danger, the media see it 

as an opportunity” (Soukup 1997: 229). Forfatteren skriver at hovedårsakene til økt 

publisering av skandaler er intens konkurranse, statusheving, profittjag, underholdningskrav 

og lite ressurskrevende produksjon. Negative holdninger nevnes ikke som årsak.  

En mer moderat tilnærming er at dekningsmangel og mulige feil skyldes 

vrangforestillinger og redsel for å tråkke noen på tærne, heller enn fiendtlighet (Clark og 

Hoover 1997; Silk 1995; Williams 2005). Williams finner dette urettferdig eller feigt av 

mediene, da leseren må motta mangelfull dekning mens han eller hun prøver å gjøre seg opp 
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en egen, reflektert mening. Særlig debatten mellom vitenskap og religion får kritikk for 

ukritisk å gjengi stoffet, uten å analysere det. I Unsecular Media (Silk 1995: 141) står det at 

nyhetsmediene møter religion med de verdier og antakelser folk flest har:  
 
From reports on good works to exposés of “Cults”, a lot of religion news does not strike most 
consumers of news as reflecting point of view, precisely because it is a point of view they share (Silk 
(1995) sitert i Hoover 1998: 41)  

 
Underwood (2002) mener dekningen til amerikanske nyhetsjegere, som kan representere 

dekningen til vestlige journalister, ikke fortjener stempelet religionsfiendtlig. Selv om man 

ikke helhjertet omfavner religiøs praksis, betyr det ikke at journalistene er uten religiøse 

verdier. Hans undersøkelser blant over 400 nordamerikanske journalister, viser at alle støttet 

jødekristne prinsipper, moral og verdier – så lenge de ikke var uttalt religiøse i formen. Større 

åpenhet om religiøsiteten i samfunnet, historien og kulturen, vil kunne bedre journalistikken: 

  
I thought it would be interesting – if not ironic – to find that journalists, with their reputation in certain 
quarters of being cynical, callous, and indifferent to moral convention, draw their ethical inspiration 
from a religous tradition that, it is believed by some, they reject (Underwood 2002: 151). 
 

Det er mer snakk om likegyldighet enn fiendtlighet, mer ikke- enn anti-religiøsitet. Det er 

vanskelig å skrive en god historie om man ikke vet at den eksisterer (Hoover 1998: 64). 

 

2.3 NORSK TRO  

2.3.1 Kristendommen  

En tredel av jordas befolkning, 2,1 milliarder mennesker, identifiserer seg med verdens største 

religion. Antall tolkninger av kristendommen er også tallrik. Avhengig av hvor man 

henvender seg, kan de rituelle handlingene (kultus), personlig gudsforhold eller etikk ha svært 

ulike tilnærminger. Sosiologien vil snakke om et samfunnsfenomen, mens 

religionsvitenskapen vil titte på den unike innholdssubstansen vis-à-vis andre religioner. For 

en oppgave om kristendomsdekning, er det relevant å gi et helhetlig innblikk av 

hovedreligionen i Norge. Dette skal gjøres fra fire ulike ståsteder: historisk, innholdsmessig, 

organisatorisk og religionssosiologisk. 

 

Historie 

Borgen og Haraldsøs bok Kristne kirker og trossamfunn (1993), oppsummerer hvordan 

verdensreligionen forgrenet seg til den vi kjenner i dag. Her kommer det frem at selv ikke de 

lærde er samstemte om kirka faktisk noen gang har vært ett, helt siden Jesu tid. Kristninga av 

Norge kom ikke før rundt år 1000. Prosessen var lang, og skjedde parallelt med samlinga til et 



 21 av 134 

rikssamfunn. Innføringa av ”Hvitekrist” kom både via kongekrav og europeisk press, men 

også gjennom nordmenn på viking- og handelstokt. Både Håkon den gode, Olav Trygvason, 

misjonærer og klosterfolk gjorde fremstøt med å kristne landet fra århundrene før det første 

millenniet i tidsregninga, med utgangspunktet på sør- og østkysten. Men det er likevel Olav 

Haraldson, senere kjent som Olav den hellige, som står som den sterkeste samleren av Norge 

til ett rike; et kristent rike. Etter Mostertinget i 1024, kom det på plass ei rettsordning for 

kristendom og kirke kalt Kristenretten. Haraldsons død på Stiklestad, 29. juli 1030, er sett på 

som den første norske martyrdød.  

I utgangspunktet var den norske kirka en del av den katolske. I 1153 ble erkebispesetet 

i Nidaros lagt til å styre kirka etter katolsk kirkerett. I de fleste europeiske land var det 

folkeavstemning som endret praksisen etter reformasjonen. I Norge og Danmark kom 

bestemmelsen ovenfra og ned. Lovvedtaket fra 1537, kirkeordinansen, fastslo at Norge skulle 

være evangelisk-luthersk land. Men prosessen tok lang tid. Man omtaler de første hundre 

årene som den stille reformasjonen fordi man måtte skifte ut presteskapet, biskopene og 

utdanne nye. Utdanningene brukte tid på å bli gode, og folket brukte tid på å omvende eller 

ombestemme seg (Borgen og Haraldsø 1993: 25).  

Kirka fikk nokså mye selvråderett, men måtte svare til Kongen. I 1845 kom 

dissenterloven og herfra og ut utvikling av religionsfrihet. Norge hadde til da hatt lovfestet 

religion for alle.  

 

Innhold 

Einar Molland er kanskje den viktigste bidragsyteren i norsk konfesjonskunnskap - det å 

kartlegge og sammenligne kirker og trossamfunn. Hans bok, Kristenhetens kirker og 

trossamfunn (1976), er den tredje utgaven av verket som tar for seg majoriteten av spekteret 

innenfor den såkalte ”kristenheten”.  
 

Kristendom kan opptre i mange former. Det kan være betydelige forskjeller mellom 
kristendomstolkninger som dog med rette kan kalles kristne, og ulike liturgiske former som kan være 
uttrykk for det som i grunnen er den ene og samme tro. Men må det ikke dog være grenser for hvor 
store avvikelsene kan være innenfor kristenheten? (Molland 1976: 352) 
 

Spriket for hva som oppfattes som et kristent livssyn er naturlig nok større enn noen gang: 

”En ironisk iakttaker har bemerket at det eneste felles trekk som går igjen i alle 

kirkesamfunns gudstjenester, er at det blir opptatt kollekt ved dem” (Molland 1976: 357). 

For protestanter vil Bibelen være et nærliggende felles multiplum. Alle kristne 

samfunn benytter boka som fundament og autoritet. Problemet oppstår fordi ”Bibelen brukes 
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også – eller rettere sagt misbrukes – av slike samfunn som fra et kirkelig synspunkt må 

anbringes utenfor kristenheten” (Molland 1976: 353). Gnostikere spekulerer, Jehovas vitner 

bruker Skriften til å bevise egne lærersetninger og Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige 

(mormonerkirka) ser Bibelen i lys av egne åpenbaringer. I tillegg er den romersk-katolske 

kirka restriktiv på om, og i så fall hvilke, utenforstående trossamfunn som kan kalles kristne. 

Oldkirkas trosbekjennelser kan virke som en mer sikker fellesløsning, men 

ekskluderer den ortodokse kirke og et utvalg protestantiske kirkesamfunn – selv om disse 

trosretningene lærer bort mye av det samme innholdet. Å ikke ha disse med, beskriver 

Molland (1976: 353) som absurd. Det finnes per i dag ingen felles trosbekjennelse, men 

Symbolum Nicænum har størst utbredelse. Spriket er stort på forordningene for lederskapet 

og forrettelsen av gudstjenesten. I noen samfunn er forkynnelsen hovedfokus, i andre blir det 

et supplement til en omfattende liturgi. Noen har sju sakramenter (hellige, rituelle 

handlinger), andre ingen, og vektleggingen av deres betydning varierer stort. En av de mest 

ømtålige økumeniske problemene er nattverden (Molland 1976: 357). 

Termer som går igjen, selv om innholdet kan være forskjellig og gjenstand for debatt, 

er dåp, synd, dom, frelse, anger, tro, håp, høy moral, nestekjærlighet og kjærlighet til Gud. 

Alle vektlegger bønn, og man tror man ber til den samme, sanne Gud. Med unntak av 

ytterliggående gruppers angst for rutiner og oppramsing, er bønnen Fader Vår noe av det mer 

felleskirkelige man har innenfor kristenheten (Molland 1976: 358).  

Det (nærmest) ubestridte samlingspunktet er troen på Jesus Kristus som Guds sønn, 

som frelser og Herre, og tro på en treenighet bestående av Gud den allmektige skaperen, Jesus 

og Den Hellige Ånd (Borgen og Haraldsø 1993: 13; Molland 1976: 359). Også Kirkens 

Verdensråd (World Council of Churches) opererer med en tydelig treenighetsforståelse. 

Fortsatt befinner noen relaterte grupperinger, prinsipielle konservative samfunn og den 

romersk-katolske kirke seg utenfor rådet, men bildet er med dette så godt som helt (Molland 

1976: 354).  

 

Organisasjon  

Mollands bok, som denne oppgaven, tar kun utgangspunkt i samfunn som selv kaller seg 

kristne – med visse begrensninger. Bureau of Census fant 256 trossamfunn i USA i 1936 

(siste gang en slik telling ble gjort), der majoriteten definerte seg som kristne. The Council of 

Churches of Christ in the USA fant i 1957 hele 258 ”kristne samfunn” (Molland 1976: 350). 

Det blir for omfattende, urealistisk og unødvendig å gjennomgå en slik mengde grupperinger, 

og de aller fleste befinner seg likevel ikke på nordisk grunn.  
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Molland presenterer heller følgende kristne trossamfunn: Den ortodokse kirke, Den 

romersk-katolske kirke, Den gammelkatolske kirke, Den anglikanske kirke, Den evangelisk-

lutherske kirke, Brødremenigheten, Den reformerte kirke, Metodistkirken, 

Kongregasjonalismen, Baptistsamfunnene, Disciples of Christ, Pinsemenighetene, 

Frelsesarmeen, Den ny-apostoliske menighet, Darbyismen, Gnotisk-teosofiske kirkedannelser 

(inkludert utgreiningene Det nye Jerusalems kirke (Swedenborgianerne) og Kristensamfunnet 

og Den liberal-katolske kirke), Adventistene, Vennenes samfunn (Kvekerne), Unionskirker og 

Unitarismen.  

Også introdusert, men ikke tatt med i det gode selskap, er Christian Science og de 

nevnte Jehovas vitner og mormonere. Alle tre hevder å være den sanne lære, men er såpass 

radikalt forskjellig fra de andre trossamfunnene, at de av Molland kalles ”mistolket 

kristendom” (Molland 1976: 12).  

Det nye Norske Kristne Råd (NKR) beskriver seg selv som en ”serviceorganisasjon 

for kristne kirker og trossamfunn”, og har vedtatt å jobbe for økumenikk, fellesskap og 

samhandling (Nye Norges Kristne Råd 2006).3 Rådets medlemmer er i dag Den Anglikanske 

kirke i Norge, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Den katolske kirke, Den norske kirke, Den 

ortodokse kirke - Hellige Nikolai menighet, Den tyske menighet i Norge, Det Greske 

Orthodokse Samfunn, Det Norske Baptistsamfunn, Det norske misjonsforbund, Den serbisk 

ortodokse kirke i Norge - Hl. Vasilije Ostroski menighet, Frelsesarmeen, Guds menighet - 

Vegårshei, Karisma Senter, Kirken i Dalen, Metodistkirken i Norge, Oslo kristne senter, 

Pinsebevegelsen i Norge, Svenska Maragarethakyrkan og Vennenes Samfunn Kvekerne. 

I denne oppgaven inkluderer jeg alle rådets medlemmer, og støtter meg ellers til 

Mollands inndeling, med ett unntak. Fra sitt utvalg, luker Molland ut små samfunn oppstått i 

Norge som ikke har utvidet seg utover landegrensene. Læstadianerne og Det evangelisk-

lutherske kirkesamfunn (”Jarlsbergerne”) er retninger innenfor Den norske kirke av lokal art. 

Disse inkluderes av undertegnede hvis de forekommer under søket i pressedekningen. Videre 

vil saker som henspiller på verdier som Kirkens Verdensråd og NKR står inne for, så fremt de 

er åpenbart i en kristen setting. Se detaljer i metodekapitlet 3.4.  

 

Kirke, sekt, denominasjon, kult  

I religionssosiologien deles religiøse organisasjoner inn i kirke, sekt og denominasjon, og 

tidvis også kult og mystikk. Kunnskapen i denne delen er hentet fra klassiske norske, 
                                                
3 NKR er en sammenslåing av Norges kristne råd (Nkr) og Norges Frikirkeråd (NFR). Rådet ble ett på det 
konstituerende rådsmøtet 31. mars 2006.  
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religionssosiologiske verk (Furseth og Repstad 2003: 163-168; Repstad 2000: 70-71). Den 

akademiske tilnærmingen har andre definisjoner enn ordbruken på folkemunne. Ei kirke er 

her en institusjon med full kontroll over midlene til frelse og sannhet, der alle er medlemmer 

fra fødselen av - noe man knapt har eksempler på rundt om i verden. For å inkludere hele 

samfunnet, må den være tilpasningsdyktig. En sekt er en mindre, lukket frivillig gruppering 

med en eksklusiv sannhetsforståelse og strenge krav til sine medlemmer, for eksempel 

Jehovas vitner. Denominasjon, også kalt foreningskirke, er en mellomting av kirke og sekt, 

ofte en minoritet, som kan akseptere sannheter og samarbeid fra og med andre religiøse sekter 

og denominasjoner. I tillegg snakkes det om kult: en løs sammenslutning av mennesker med 

en privat og eklektisk (et utvalg) religiøsitet. Medlemmene ligner ofte mer på kunder eller 

klienter, da formene er frie, målet ofte er å finne sin egen vei, og pengeflyten (og 

gjennomflyten) er større enn for andre organiseringer. Dette passer for flere uformelle og 

nyere former for religiøsitet. 

 Dette er bare fire av flere klassifikasjoner på grupperinger i det religiøse terrenget. 

Men selv om beskrivelsene blir nokså generaliserende, i tillegg til å bli anklaget for å være 

gått ut av dato og være (for) vestlige, forenkler og muliggjør det sammenligninger og 

diskusjoner i akademisk henseende.  

 I de fleste høve er alle samfunn i endring, og i vårt samfunn er det ofte en 

vekselvirkning mellom sekter som firer på kravene og blir til denominasjoner, mens andre 

denominasjoner finner styreformen for løs, og bryter ut i sekter. Denne inndelingen blir ikke 

lett eller rett å følge for norske forhold. Folkekirka, Den norske kirke, er for romslig per i dag 

til å være kirke i sosiologisk forstand, selv om åtte av ti tilhører denne. Siden 1700-tallet kan 

den nasjonale situasjonen bedre beskrives ved sekteriske utbrudd fra kirka og fremvekst av 

”moderate” denominasjoner, i følge Repstad (2000).  

 

2.3.2 Institusjonell og individuell sekularisering 

I Norge, som i verden, har ikke moderniteten klart å fjerne religionen, men heller deregulert 

den: ”Fra å være et overgripende, sammenbindende system som omslutter hele samfunnet, 

blir religionens gyldighet henvist til privatsfæren” (Repstad 2000: 101). Gudebildet har endret 

seg fra en allmektig, autoritær Gud som styrer verdens gang, til en indre, tilstedeværende 

venn – en slags indre sekularisering (Repstad 2000: 41; Furseth 2007: 27). Religionens 

utbredelse kan fortsatt øke, men i mindre grad som referanseramme for verdensforståelse, 

livsstil og moral.  

I religionssosiologien skiller man mellom en individuell og en institusjonell  
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sekularisering, som antydet i 2.2.2. Begge har gehør i Norge, der sistnevnte er mest aktuell. 

Livssynsfriheten har vokst frem, og den evangelisk-lutherske forrangen er sterkt svekket. Fra 

1851 har ikke-kristne kunnet være i landet, og fra 1919 hatt vanlige borgerrettigheter. 

Konfirmasjonsplikten forsvant i 1911, og bønn og salmesang opphørte offisielt i skoleverket 

fra 1969. Kirkesøkingen har dalt siden krigens dager, mens den største sekulariseringsbølgen 

kom på 1970-tallet. Det har vært en overgang fra religiøs ortodoksi (samsvar mellom kirkas 

lære og folks trosoppfatninger) til mer allmenne religiøse forestillinger (Repstad 2000: 105-

108). Fellesskapet deler ikke lenger ett sett av normer og verdier (Skaar 2006: 5). Fellesskap 

har fortsatt bred appell, men er ikke nødvendig for religiøs opplevelse og deltakelse. Religion 

blir mer privat enn offentlig, mer personlig enn kollektiv, og individuell autonomi står over 

arvet autoritet.  

Lindhardt (2003: 130) beskriver den danske situasjonen ved at folk forblir i kirka,  

men ”tankerne går mange andre steder hen. Værdierne hentes fra andre kilder”. 

Religionssosiologen Grace Davie (2007: 37-38) beskriver den religiøse situasjonen i Norden 

som ”belonging without believing” (høre til uten å tro), i motsetning til Storbritannias 

”believing without belonging” (tro uten å høre til). Folkekirka har en mer markant posisjon 

for skandinaver enn andre nordeuropeere (Botvar 2001: 187). I Lundbys avhandling om 

sekularisering av medier i Norden (1974), rangeres Norge som mindre sekularisert enn både 

Sverige og Danmark. Mindre privatisering og en sterkere pietistisk tradisjon brukes som 

årsaksforklaringer.  

Aadnanes (2002) mener utviklinga skyldes redusert tid til refleksjon. Han lanserer fire 

sosiokulturelle forklaringer: Urbanisering fra bygd til by har revet opp kulturelle røtter. 

Informasjonsflommen fra mediesamfunnet intensiverer endringene, mens hver enkelt kun kan 

konsumere minimalt med data. Nyhetsbildets aktualitetsperspektiv øker faren for å bli 

historieløs. Og til slutt er kommersialiseringen i ferd med å gjøre religion til en salgsvare, der 

den beste selgeren vinner om solid refleksjon mangler.  

 

2.3.3 Religiøsitet i Norge  

En individuell trospraksis er konsekvensen av den institusjonaliserte sekulariseringa. I boka 

Myte, magi og mirakel (Alver et al. 1999: 8-9) bruker forfatterne ”religion smurt tynt utover” 

som en dekkende frase på hvordan religion i dag spres langt utenfor tradisjonelle 

sammenhenger – like til populærkultur og reklame. Dette begrepet erstatter andre deskriptive 

forsøk som spredt, implisitt, usynlig og privatisert religion. Tynt betyr ikke overfladisk, men 
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heller tilstedeværelse i mange mindre organiserte settinger. Dette delkapitlet gir noen innblikk 

i dagens norske trossituasjon, basert på Religiøst liv i det moderne Norge (Repstad 2000).  

 

Privatreligiøsitet  

Rundt 82 prosent av den norske befolkningen var statskirkemedlemmer i 2006,4 og ytterligere 

fem prosent tilhører andre kristne trossamfunn. Andre religioner er for små minoriteter å 

regne. Utøvere av alternativ, organisert religiøsitet, utgjør bare promiller av befolkningen. Det 

er for eksempel flere organiserte humanetikere enn muslimer her i landet. Blant de utmeldte 

fra statskirka uten kirkesamfunn, er det overrepresentert andel med høyt utdannede Oslo-folk. 

Humanetisk forbund (HEF) har i dag 69.000 medlemmer (HEF 2007), men med unntak av 

borgelig konfirmasjon, nøyer de fleste seg med å betale kontingenten.  

Basert primært på resultater fra Religionsundersøkelsen i 1991 og 1998, hevder 

Repstad at Norges privatreligiøsitet er mer kristelig enn mange andre protestantiske, vestlige 

land, der tre av fire tror på Gud eller høyere makter. Hele en av fire som ikke er faste 

kirkegjengere, krysser av for Jesus som personlig frelser som døde for menneskenes synder. 

Dette får støte i  en Opinion-spørring fra 1999 der 55 prosent definerte seg som personlig 

kristne (Aftenposten Morgen 27.03.1999). Halvparten trodde Jesus er Guds sønn, og 38 

prosent at Jesu oppstandelse var en reell hendelse. Dette har flere forklaringer enn at troen 

”henger igjen” fra søndagsskole, konfirmasjon og andre kirkelige aktiviteter. 

Til tross for høy medlemsandel, går bare to til tre prosent jevnlig til gudstjeneste i Den 

norske kirke. Mange av de inaktive kirkemedlemmene har sin private tro – en folke- eller 

populærreligion – som det snakkes lite om og ikke misjoneres for. Den overføres gjerne i 

familien og vedlikeholdes ved å lese andakter og se på TV-programmer. Tro er en privatsak 

”og det blir lett oppfattet som en krenkelse av privatlivets fred dersom noen prøver å få folk 

til å endre religiøs oppfatning” (Repstad 2000: 32). Repstad gir en stereotyp skildring av den 

privatreligiøse:  

 
[...] liberal i sitt Jesus-bilde, skeptisk eller likegyldig til ytre religiøse autoriteters regulering av 
religionen, lite dualistisk, ikke misjonerende, nokså følelsespreget, subjektivt forankret og – mer etisk 
enn dogmatisk – opptatt av omsorg og nestekjærlighet (Repstad 2000: 61).  
 

Nordmenn er kristne på egne vilkår. Åtte av ti i religionsundersøkelsen mener man kan være 

en god kristen uten å besøke gudstjenester eller møter. De fleste mener også at religiøse ledere 

                                                
4 Statistisk sentralbyrå har dynamiske tabeller brukeren  selv kan bygge etter ønskede kriterier (SSB 2007). Ved 
å  markere medlemskap og befolkning, alle områdene og året 2006, fikk jeg laget en tabell der totalene kunne 
regnes ut og medlemstall deles på folketall.  
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ikke skal blande seg i politiske avgjørelser. Dette omtales som ”kafétro”, der man kjøper det 

man ønsker, eller et ”selektivt koldtbord”, der man kun tar og deler det man ønsker (Hoover 

1998, 2006; Hoover og Lundby 1997).  

 

”Offentlig” religiøsitet (aktive religiøse) 

En av ti går i ei kirke regelmessig, der en tredjedel av besøkene skjer i frikirkelig regi. På 

grasrota er det flest kvinner, mens menn oftere er ledere. Aldersmessig er de hyppigste 

deltakerne barn, nye foreldre og gamle over 55 år. Tiden man vokser opp i, spiller også inn. 

Generasjonen født på 60-tallet er for eksempel jevnt over mindre religiøst aktive enn de født 

før og etter.  

 Utslagene i forhold til utdanning og klasseinndeling er ikke de største, dog de fleste 

aktive kristne kommer fra det sosiale mellomsjiktet, særlig fra de statlige velferdsyrkene i 

skole-, helse- og sosialsektoren. Dette kan skyldes kristne omsorgsidealer og ønsket om selv å 

påvirke moral og religion. Blant dem uten inntektsbringende arbeid, elever, studenter, 

husmødre og pensjonister, er andelen religiøst aktive høyere enn for landsgjennomsnittet.  

Sør- og Vestlandet dominert med mest aktivt kristenliv i Norge de siste 100 årene, 

med Vest-Agder på topp, om man ser landet etter regionale forskjeller. Deltakelsen i Nord-

Norge er lav, men har like høy gudstro som i resten av landet, og faktisk høyere tro på 

mirakler – ”så her er vi antakelig på sporet av folkelige religiøse tradisjoner” (Repstad 2000: 

55). Generelt er bygdene mer religiøse enn byene, som på sin side har et større mangfold 

religiøse tilbud. Repstad beskriver Kristendommens Norge i grove trekk slik:  
 
Vi kan skille mellom en vestnorsk lavkirkelig type, en frikirkelig, mer bybasert type langs kysten fra 
svenskegrensen til opp mot Stavanger, en ganske asketisk læstadianske kristendomstype i visse strøk av 
Nord-Norge, og en nyere, urban østlandsk kristendomstype med menighetsorientering, kulturinteresse 
og arbeidskirkeideologi (Repstad 2000: 56) 

 

Mediereligion og medialisering 

Et uforpliktende alternativ til religiøs deltakelse, er massemedienes tilbud. Romarheim (2000) 

spør om vi lever i en ”medieskapt folkereligiøsitet” grunnet medieeksplosjonen på 1900-

tallet. En såkalt mediereligion er årsaken til større livssynspluralitet i dette landet, mener 

Repstad (2000). En tredel av befolkningen ser religiøs fjernsynssendinger flere ganger i året. 

Mediene har en samlende religiøs funksjon for nasjonale høytider og kriser. Det blir en slags 

samfunnsreligion uten konfesjonell profil (Repstad 2000: 38-39). Doug Underwood (2002: 2) 

mener medier, da ikke bare nyhetsmediene, nærmest kan erstatte religionens ritualer: “In 

particular, television, with its richness in imagery and its success in transmitting the new, 
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media-generated myths of the culture, has replaced traditional religion in fulfilling the 

sacramental needs of modern life”. Skaar (2006: 94) tror ikke mediene kan overta, men at 

mediene ”har blitt den arena i vår tid hvor mange mennesker søker å finne svar på 

grunnleggende spørsmål ved ulike sider av livet.” 

I medievitenskapen brukes termen medialisering (engelsk: mediatization) når 

kjerneelementer av religiøs eller kulturell aktivitet oppstår i mediene, enten i form av 

interaksjon med mediene eller fordi innhold og struktur blir påvirket av medienes eksistens og 

tilværelse (MRC-Network 2007). Hoover (2006: 200) kaller det en felleskultur skapt av 

mediene. Folk føler at man trenger å være involvert i mediene, dets språk og hendelser, for å 

være en del av kulturen (Hoover 2006: 231-232, 260). Dagens søkende har vokst opp med 

mediene, som gjør at deres religiøse tilknytning både har røtter i og er representert av 

massemediene (Hoover 2006: 56). Mediene har altså tatt over mange av funksjonene kirka 

tidligere var enerådende på. Mediene er en kilde til informasjon om, deltakelse i og 

omforming av religiøsitet. Ritualer, feiringer, sorgmarkeringer og krisesituasjoner tas over. I 

tråd med individualiseringa, kan hver og en nå ”skreddersy” sin religiøse pakke.  

 

2.4 NORSK MEDIESITUASJON 

2.4.1 Norske aviser 

Sigurd Høst ved Institutt for Journalistikk (Høst 2006: 217, 220) er en av landets mest erfarne 

og kjente avisforskere. Gjennom rapportserien Avisåret, har han analysert norske aviser siden 

1994. Det samlede avisopplaget for 2005 var 2.948.000. Det er syvende år på rad med 

nedgang. VG og Dagbladet er de største taperne med 5,9 og 11,5 prosents nedgang. Dataene 

stammer fra 226 aviser, hvorav 219 hadde godkjente opplagstall. Med unntak av 

Svalbardspostens A4-format, har alle avisene lagt om til tabloid layout.  

Hovedårsakene til nedgang skyldes intern konkurranse med andre aviser og ekstern 

konkurranse med andre medier, svekkelse av produktet (pris, distribusjon og redaksjonell 

kvalitet) og endringer i folks livssituasjon og interesser (Høst 2006: 24). Konkurransen 

mellom aviser fra forskjellige geografiske nivåer, har lite utslag. Det er viktig å ikke glemme 

at de fleste har nyhetstjenester på nett som går godt, selv om dette ikke blir et tema i denne 

oppgaven.  

 

Hva er ei avis?  

Ettersom mine undersøkelser utforsker norske papiraviser, følger en kort diskusjon om 

mediet. I 1967 definerte Stat- og pressekomiteen (den gang Hellerudkomiteen) hva som 
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menes med aviser, men måtte oppdatere denne da Se og Hør for få år siden definerte seg som 

avis og krevde momsfritak. Medieeierskapslovens bestemmelser om eierkonsentrasjon 

begrenser rammene juridisk. Videre er medieorganisasjonenes medlemskap en avgrensende 

faktor. Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for Lokalaviser (LLA) har 

opptakskrav. Statskonsults liste hadde 153 titler i 2004. Høst hadde 226 i 2005, fordi han tar 

med flere lokale og nasjonale ukeaviser. Nasjonalbibliotekets egenstatistikk brukes til 

opptelling og arkivering. Med en litt løsere definisjon enn Høst, tar de med 5 til 15 ekstra 

publikasjoner som er gratis og utkommer sjeldnere enn ukentlig. Eierskapstilsynet og 

kulturdepartementet bygger sine statistikker på Høst, men fjerner et knippe titler de ikke 

anerkjenner.  

Høsts kriterier er at publikasjonen må utkomme minst en gang i uka, ha minst 50 

prosent egenprodusert stoff, ”orientere allmennheten om begivenheter og aktuelle spørsmål,” 

ta betaling i form av abonnement eller løssalg, og avisene må gjelde for personer bosatt i 

Norge (Høst 2004: 43; 2006: 26).   

Fire elementer går igjen i de norske definisjonene av ei avis: Innhold, 

utgivelsesfrekvens, krav om ansvarlig redaktør og krav om reell betaling. De siste to har vært 

mer eller mindre urørte og uproblematiske punkter. Ingen avis har blitt lagt ned av norske 

myndigheter på grunn av lav kvalitet eller uønsket innhold, men det er et krav om å gi en 

generell nyhetsdekning for allmennheten, slik at avisen kan være en primærkilde til å 

orientere seg i samfunnet. I utgangspunktet kan også spesialpublikasjoner innen emnene 

politikk, opinionsdannelse eller økonomi tas med. Utgivelsesfrekvensen bestemmer også i 

flere henseender om den kan kalles avis. De fleste instanser har satt minst to utgaver i uka 

som minimumskrav. For å få momsfritak og pressestøtte, trengs bare én for å bli vurdert. Høst 

tar også med ukentlige publikasjoner. For å kalles en dagsavis, kreves minst tre utgivelser 

ukentlig.  

 

Paraplymodell for avisnivå 

Uten kjennskap til avis-Norge, høres en nasjonal-regional-lokal inndeling for Norge 

systematisk og korrekt ut, men opplagstall, spredning og avisstruktur fremtvinger en logisk 

brist i systemet. Høst har fordelt landets aviser i fire nivåer med en amerikansk paraplymodell  

tilpasset norske forhold (Illustrasjon B). 

De ni største lokalavisene, setter Høst i en undergruppe kalt distriktsaviser. Felles for 

disse er stort dekningsområde og at rundt to tredeler av salget skjer utenfor 
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utgiverkommunen. I motsetning til vanlige dagsaviser, har distriktsavisene en ekstrarolle som 

”overspredd, lavdekkende avis” (Høst 2005: 54).  

De siste årene har det blitt flere og enda mer geografisk avgrensede lokalaviser som 

bare kommer ut et par dager i uka. Disse fådagersavisene er ikke tatt med i min undersøkelse. 

 

Illustrasjon B: Paraplymodellen  
Vide buer markerer stort dekningsområde 
med konkurrerende lokalvarianter. Deres 
andre betydning er at salget er størst på 
utgiverstedet og mindre i periferien. Videre 
betyr dobbeltbuene konkurrerende nummer 
en- og nummer to-aviser i samme område. 
Hullene i figuren viser at ikke alle områder 
har alle nivå med avistyper. Figuren er 
skannet fra ”Det lokale avismønsteret” 
(Høst 2005: 12). Sigurd Høst kaller figuren 
”Et nivådelt avissystem”.  
 

 

 

 

 

 

Det er heller ikke nummer to-avisene, som for øvrig har opplevd nedgang.5 Distriktsavisene 

dekker fortsatt store områder, og møter fortsatt utfordringer med å tilfredsstille alle de ulike 

lesegruppenes behov. Landsdelsavisene har innskrenket dekningsområdene, og i større grad 

blitt storbyaviser. Aftenposten Morgen (heretter referert til som Aftenposten) er hybriden; 

riksavis, landsdelsavis for Østlandet, og lokalavis for Oslo (Aftenposten Aften) (Høst 2005: 

76-77). Løssalgsavisene har opplevd salgsøkning de siste tiårene, men taper terreng på kort 

sikt. Samlet sett kan vi likevel si at Norge har en differensiert og mangfoldig avisflora (Allern 

2001b: 160; Futsæter 1991: 149; Høst 2005: 13). 

 

2.4.2 Nyhetskriterier og presseetikk   

En kort redegjørelse for nyhetskriterier er vanskelig å styre unna. Diskusjonen holdes på 

overflaten på grunn av oppgavens rammer for et bestemt saksområde, dekningen av religion, 

og fokuset på vinkling i stedet for nyhetens tilblivelse. For mange journalister ”sitter 

                                                
5 Den avisa som selger mest på et utgivelsessted kalles nummer-en avisa. Den argeste  konkurrenten, den nest 
største avisen, beskrives ofte som nummer-to avis. 
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nyhetskriteriene i veggene” og man tar det på magefølelsen, intuisjon, en sjuende sans med 

videre.  

Norge markerte seg internasjonalt i debatten allerede i 1965 med Galtung og Ruges 

artikkel The Structure of Foreign News som spør hvordan hendelser i utlandet blir til nyheter 

(Galtung og Ruge 1965). Datagrunnlaget var fire norske avisers dekning av krisene på Cuba 

og i Kongo i 1960 og på Kypros i 1964. Artikkelforfatterne beskriver et dusin mulige 

karakteristikker: Frekvens (”tempoet” for saksforløpet, der kjapphet verdsettes), terskel 

(”kraften” i nyheten), utvetydighet (klarhet og tydelighet), meningsfullhet (relevans og 

kulturell nærhet), samsvar (forventede eller kjente typer hendelser), overraskelse (uventet, så 

lenge det gir mening), kontinuitet (varigheten på nyheten), komposisjon (stoffmiksen i 

hendelsesøyeblikket), elitenasjoner, elitepersoner, personifisering og grad av negativitet. Alle 

de 12 trekkene henger sammen, og jo flere av dem som er til stede, dess større sjanse er det 

for at det blir nyhet.  

I ettertid er disse observasjonene for utenriksstoff tatt for å være allmenngyldige 

nyhetskriterier og brukt som en ”smørbrødliste” blant journaliststudenter (Allern 2001b: 59). 

Men i utgangspunktet rettet artikkelen kritikk mot den daværende dekningen, og oppfordret 

mediene til å øke kompetansen og dekningen av mer komplekse og ukjente stoffområder, og å 

balansere de negative sakene for å unngå å fremme et katastrofebilde av fjernere strøk 

(Galtung og Ruge 1965: 84-85).  

En rettesnor for praktisk journalistikk i dag er VISAK, en forkortelse for fem viktige 

kriterier for å vurdere om en hendelse skal på trykk: Vesentlighet (relevans), identifikasjon 

(geografisk eller kulturell nærhet), sensasjon (unormalt, overraskelse), aktualitet (nærhet i tid) 

og konflikt (Allern 2001b: 55; Østlyngen og Øvrebø 1998: 103-105). Jo flere kriterier, jo 

bedre.  

Som med Ruge og Galtungs liste, er VISAK-kriteriene i stor grad fokusert på  

hendelsene i seg selv. Det er mange andre utvelgelseskriterier og faktorer som påvirker 

produksjonsprosessen frem mot publisering, blant annet nyhetstradisjoner i avisa, tilgang på 

kilder og bilder, hvor komplisert saken er, fysisk nærhet til hendelsen, miksen av stoff når 

hendelsen inntreffer, eksklusivitet (at man er først) og konkurranse, tid til deadline, ressurser 

og pris.  

I tillegg kommer hensynet til yrkesetikk. Norsk Presseforbund har samlet norsk 

presseetikk i den plakaten Vær Varsom (Norsk presseforbund 2005). Frihet til åpen ytring og 

informasjonsformidling er grunnpilarer i den norske journalistikken. Men her er også påbud 

om at ”ulike syn kommer til uttrykk” (punkt 1.2) og ”å tilstrebe bredde og relevans i valg av 
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kilder” (3.2), og å vise respekt for ulike livssyn (4.3), å gi fornærmede parter en sjanse til 

”samtidig imøtegåelse” (4.15) eller en snarlig ”adgang til tilsvar” (4.16). Noen inngående 

analyse om disse paragrafene opprettholdes vil ikke bli gjort, da brorparten av 

innholdsanalysen er kvantitativ, og vurdert etter andre kriterier.  

 

2.4.3 Lokal tilknytning  

Den typiske norske avisen er informativ, allsidig og lokal, det vil si geografisk avgrenset. VG  

og Dagbladet er overalt og er størst og tredje størst i landet, men har under 20 prosent av 

det samlete norske opplaget (Allern 2001b: 217, 220). I 2004 var 202 av 226 utgitte 

aviser lokale og stod for 73 prosent av totalopplaget. Alle leserundersøkelser viser at 

lokalstoffet er det som leses lengst, grundigst og av flest (Høst 2005: 3-9; Futsæter 1991). 

Bore (1993) omtaler lokal- og regionsavisene som ”sikringskosten” og tabloidene som 

”dessert og snacks”. Lokalavisene er det sosiale vev i lokalsamfunnet. De er uunnværlig for 

de aller fleste, uavhengig om man leser avisen aktivt og inngående eller av ren vane. Av de 

undersøkelsene som er gjort, tyder ting på at lokalavisene legger til rette for at individer skal 

integreres i og fungere som medlemmer av lokalsamfunnet (Futsæter 1991: 145-146; Stamm 

1985: 3-4; Alatas 2005).  

Knut-Arne Futsæter ser på ”om og hvordan sosio-kulturelle indikatorer kan forklare 

lesing av lokalaviser” (Futsæter 1991: 6). Stedsbånd og -tilhørighet er to slike sosio-kulturelle 

faktorer. Tilhørighet blir beskrevet som en relasjon mellom mennesker og det sosiale miljø. 

Identifikasjon (tenkt/følt forhold til noe) og interaksjon (sosial omgang) er premisser for 

tilhørighet, mens delaktighet hjelper på å skape tilknytningen. Termen bånd er tilhørighetens 

mengde eller lengde. Man kan sette sted som prefiks om begrepene er avgrenset til et 

geografisk område. Sosio-kulturelle bånd, en perspektivmiks av samfunn og kultur, er 

følgelig summen av stedstilhørighet og stedsbånd.  

Sosiologprofessor George A. Hillery teoretiserer fire type bånd man kan knytte til 

lokalsamfunnet; stedsbånd (fysisk lojalitet), kognitive bånd (tenkt fellesskap), affektive bånd 

(følt, kulturelt fellesskap) og kommunikative bånd (medmenneskelig kommunikasjon og 

kommunikasjon gjennom lokale medier) (Futsæter 1991: 55; Stamm 1985). Folk lenkes som 

privatpersoner, familier og husholdninger. Stamm (1985: 25-27) tar koblingene videre ved å 

lansere mulige fallgruver eller gap: rom (avstand mellom folk, mellom hjem og jobb), politikk 

(at man har ikke alle rettigheter), sosialt (klasseskiller, bydeler, folkegrupper) og informasjon 

(ikke alle vet, har kontakter eller leser avisa). Lokalavisa kan erstatte hullene.  
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En tese Futsæter først antar og senere bekrefter, og som jeg la til grunn for mine 

undersøkelser, er at lokalavisene vektlegger lokalt stoff i større grad enn eter-, bølge- og 

nettmediene. Dette fordi de rendyrker det lokale med territorialbaserte tradisjonskulturer. 

Fokuset til TV, radio, og Internett er i større grad på interessebaserte kulturer, som musikk 

eller fotball. Med Futsæters ord ”er det rimelig å anta at det er sterkere sammenheng mellom 

menneskers folks [sic.] sosio-kulturelle bånd og avisbruk enn det er mellom slike bånd og 

bruk av lokale etermedier” (Futsæter 1991: 44). Lokalaviser med lokalt nedslagsfelt har 

lettere for å holde på den lokale opplagsdekningen med tilfredsstillende, gjenkjennelige og 

samlende stoff fra nærmiljøet. Tilhørighet og leserinteresse varierer naturlig nok avhengig av 

om man er etablert, innflyttet eller utflyttet beboer.  

Futsæters undersøkelser viste sterke sammenhenger mellom stedsidentifikasjon med 

bostedskommunen og antall leste utgaver av den dominerende lokalavisen – i seks av åtte 

målte kommuner. De sosio-kulturelle variablene bestemmer lesefrekvensen, mens utdanning 

og kjønn avgjør hva av innholdet som leses (Futsæter 1991: 151). Konklusjonen er altså at 

styrken på tilknytningen til et sted øker proporsjonalt med den lokale mediebruken (Futsæter 

1991: 121). Stamm (1985: 7-10) ser en sirkelvirkning, der avisbruk og lokale tilhørighetsbånd 

sirkulert påvirker hverandre.  

 

2.4.4 Religion i norske aviser 

Av akademisk anerkjent litteratur, omhandler svært lite pressedekning av religion, og enda 

mindre kristendom i norsk presse. Det er langt mellom hver relevante tekst og kvantitative 

undersøkelse. Agenda 3:16s undersøkelse nevnt i innledningen, er et unntak. Derfor er denne 

teoridelen kortere enn oppgavens fokus skulle tilsi.  

Repstad (2000: 44-45) mener enkeltepisoder og individer fra ny- eller alternativ 

religiøsitet vies mye plass i mediene, til tross for at utbredelsen er svært begrenset. Årsaken, 

tror han, er at innholdet selger som eksotisk og godt stoff, i tillegg til at aktiviteten fremstilles 

som driftig fra bekymrede kirkeledere. Særlig satanisme og okkultisme får uproporsjonalt 

mange spaltemeter.  

I innholdsanalysen Nyhetsverdier ser Allern (2001b: 120-141) blant annet på hvilke 

temaer avisene skriver om. Kirke og religion blir uten nærmere utdypning inkludert i 

kategorien for kunst og kultur, sammen med klassiske kunstområdene, medier, arkitektur og 

historie. Sammenlignet med populærkultur og underholdning, får kategorien dobbelt så mye 

spalteplass. Innenriksnyheter, politikk, økonomi, trafikk og kriminalitet har over halvparten 

av redaksjonsflaten. Sport har 19 prosent, mens kunst og kultur får 12. Tar man med 
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sjangrene for feature og kommentarstoff, øker andelen for kunst og kultur til 16 prosent av det 

redaksjonelle arealet, som er likt med det for sport. Grunnet manglende nyansering, kan 

undersøkelsen si lite om dekningen av kristendommen eller islam, men heller mer om hva 

som preger norsk presse. 

 

Kunnskapsmangel 

Professor i internasjonal politikk, Janne Haaland Matlary, anklager mediene for dårlig, 

respektløs og kunnskapsløs religionsdekning. I en lengre artikkel i Vårt Land (10.08.2005) 

mener hun og pater Kjell Arild Pollestad at sekularisering og eierstyring spiller inn, men selv 

“i bekjempelse av kristendommen skylder man å behandle den med kunnskap og respekt [...] 

ikke som hets”. Dette hadde gehør hos debatt- og kronikkredaktør Knut Olav Åmås i hans 

kommentar i Aftenposten dagen derpå: ”Er Norge et samfunn der religion knapt spiller en 

rolle lenger? Tvert imot. Det er bare i de store mediene at landet fremstår som helt 

sekularisert” (Aftenposten Morgen 11.08.2005). Dette resonnementet er i tråd med min 

hypotese om mer positiv dekning på lavere avisnivå.  

 
Manglende dekning 

Etter 11. september har religion økt markant som forklaringsfaktor i konfliktløsning og 

generelt i folks bevissthet, i følge Torkel Brekke, førsteamanuensis ved Institutt for 

kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo (Vårt Land 11.09.2006). Et 

uhøytidelig søk av Knut Lundby i Retriever Atekst viste at ordet religion i fjor ble trykket tre 

ganger oftere enn tilfellet var i år 2000 (Klassekampen 25.01.2007). Ingen av de tre store 

(VG, Dagbladet eller Aftenposten) prioriterer religiøs nyhetsdekning utover konflikt, men 

særlig Aftenposten satser på religion i debattseksjonen. En lignende undersøkelse i Danmark 

viste også en klar fremgang i bruk av religiøse begreper. Forfatteren Morten Thomsen 

Højsgaard (2005: 188) mener resultatet ikke viser at gudstroen har kommet tilbake i den 

offentlige debatt. Den har derimot blitt forsterket, ettersom den aldri har vært borte. En fersk 

undersøkelse fra en cand.mag. student i medievitenskap ved universitetet i København, 

dokumenterer at religion aldri har vært så mye omtalt i det offentlige rom som nå. Målingene 

hentes fra de tre danske avisene BT, Jyllands-Posten og Politiken, som viser at dekningen av 

kristendom og islam er seksdoblet fra 1985 til 2005 (Kristeligt Dagblad 2007a). Religion er 

også det mest omtalte tema på debatt- og meningssidene (Kristeligt Dagblad 2007b).  
 Omtale av statsreligionen i trykkpressen er likevel ikke dagligdags kost i norske 

aviser. Nevnte Åmås undrer seg over dette, i et intervju til Klassekampen (25.01.2007):  
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Det finnes noen hundre tusen lekkristne, lavkirkelige og til dels konservative kristne som har politisk 
innflytelse på KrF og, ikke minst, Frp. Dette er nesten fraværende i mediebildet. Selv om 
kunnskapsnivået om islam er alt for svakt i det norske samfunnet, er det påfallende at religion som noe 
fremmed blir langt mer omfattende dekket enn de ukjente og like «fremmede» deler av norsk kristenliv. 

 
En forklaring kan være at de kommersielle interessene, da særlig på de øvre avisnivåene, har 

forsaket viktighet og variasjon til fordel for salg (Allern 2001b: 228-229). Kirka er sjelden en 

kioskvelter.6 I forlengelsen av dette kan manglende popularitet være proporsjonal med lav 

dekning: ”Norsk presse er stort sett seriøs og samfunnsorientert, men den representerer 

sjelden stemmene til de som ikke har makt og myndighet” (Allern 2001b: 222). Kirka har 

mistet sin autoritative samfunnslederrolle, og dermed forkjørsretten i mediene. Likevel mener 

informasjonssjef i Humanetisk Forbund, Jens Brun-Pedersen, at norske medier favoriserer de 

kristne og svikter minoritetene med sin kommentarjournalistikk (Mossin 2001).    

 

Populisme  

En annen årsaksforklaring kan være å se dekningen i lys av populistisk journalistikk – det å 

”redusere kompliserte samfunnsforhold til enkle og direkte personforhold – slik at de kan 

fattes ut fra den enkeltes umiddelbare reaksjoner og konkrete, personlige erfaring” (Johansen 

2001: 168). Anders Johansen skisserer at journalister flest er og stemmer imot 

Fremskrittspartiet (FrP), som fremstilles som et overfladisk og individualisert parti. Men det 

er mye makt og politikk i presentasjonsformer og nyhetskriterier:  
  

Innholdsmessig er norske medier kritiske, til dels fiendtlig, innstilt til Fremskrittspartiet. De meninger 
som kommer til uttrykk i ledere, kommentarer og kåserier er sjelden å regne som god PR for partiet. 
Men slik er det ikke uten videre med den journalistiske form (Johansen 2001: 167). 
 

Da en del samfunnsspørsmål kun kan gripes abstrakt, men tenderer til å bli redusert til 

personspørsmål, får alle andre enn FrP problemer med å redegjøre for seg (Johansen 2001: 

168-169). Å ha makt over mediene er ikke uten videre det samme som å ha makt over de 

politiske prosessene som mediene legger premisser for. Journalistikkens form er ikke politisk 

nøytral, uavhengig om den er intendert eller ei.  

Jeg ønsker altså å overføre Johansens teori til dekningen av kristendom. Svaret ligger 

kanskje utenfor religiøsiteten til journalistene, i deres måte å fremstille verden på. 

                                                
6 En ’kioskvelter’ er en sensasjonsnyhet. Den bokstavelige forklaringer er fortidens salg av trykte publikasjoner 
fra aviskiosker. Om en nyhet var fengende nok, ville ivrige aviskjøperne etter sigende til slutt velte kiosken.  
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Kristendommen vinner kanskje ikke frem i kampen med de andre nyhetene fordi den, eller 

dets talspersoner, er for omstendelig og for lite populistisk. En motsatt effekt kan være at 

fremstillinga av statsreligionen blir forflatet. Religiøse spørsmål er dype og kompliserte, som 

kan gjøre at interessen og innstillinga til kirka og Gud påvirkes negativt av at folk ikke får 

tilfredsstillende svar og innsikt.  

 

Kristenfiendtlighet 

Mange konservative kristne mener ”massemedier er mer sekulære og religionskritiske enn 

folk flest i det moderne samfunn. Slik har det for øvrig vært lenge og i mange vestlige land, 

helt fra det moderne gjennombrudd på 1800-tallet” (Repstad 2000: 102). Repstad vil ikke 

snakke om en fiendtlighet, men heller trekke årsaksforklaringene like til kapitalismens 

tankegods, det selvsentrerte fokus i moderniteten, og pluralismen i nyere tid. 

Konkurranseteoretikerne mener på sin side at livssynspluralitet skaper og skjerper 

konkurransen mellom folk, slik at flere aktiveres – og viser til vekst blant konservative og 

karismatiske forsamlinger. I det lille som er skrevet av relevant akademiske litteratur for 

norske forhold, er det lite som tyder på fiendtlige holdninger, spesielt ikke ovenfor 

kristendommen.  

 

Tidligere undersøkelser 

Agenda 3:16s undersøkelse delte inn stoffet i lederartikler, leserinnlegg/debatt og ”ordinære 

artikler”. Sakene fikk så påsatt positiv, negativ eller nøytral vinkling. Verken i bladet, eller i 

en oppfølgende telefonsamtale jeg førte med redaktør Espen Utaker, var det snakk om noen 

klare definisjoner eller grundige metoder.  

William Rimmer (1982) utførte en komparativ analyse av kirkestoffet i Australias to 

største og sekulære aviser i 1981. Både The Age (Melbourne) og The Herald Sun (Sydney) ser 

kirka som en del av det større samfunnsbildet og med liten innflytelse på hva som blir dekket. 

Avisene presenterer kirkene gjennom sitt eget verdensbilde. Rimmer (1982: 81) konkluderer 

med at åndelighet i kirkelivet aldri vil bli et fokus i sekulære aviser fordi det ikke blir funnet 

nyhetsverdig. Hans totalinntrykk er likevel en positiv fremstilling av kirka.  

 Romarheim (2000; 2004) har gjort flere undersøkelser av tro i veletablerte norske 

magasiner og blader. Religion er det mye av, i alt fra tegneserier til familieblader. Det var en 

femdobling av religiøse innslag fra 60- til 80-tallet. For å forklare økningen, støtter 

Romarheim (2004: 186-187) seg på Henriksen og Krogseths teori i boka Pluralisme og 

identitet: ”En sekularisering av den offentlige sfære vil, i følge denne teori, kompenseres 
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gjennom en sakralisering av andre sfærer i samfunnet: innen kunsten, populærkulturen, 

privatsfæren etc.” Dette kan kanskje også brukes til inntekt for kristendommen, og muligens 

islam, ved å se på omfanget i avisa. For å vite hvorvidt dette slår til i positiv eller negativ 

retning, om avisa er en såkalt annen sfære eller en del av den sekulære offentligheten, kreves 

en undersøkelse av dekning for mer enn én tidsepoke.  

I Romarheims undersøkelser får New Age litt oppmerksomhet, men generelt er det 

svært lite med ikke-kristen og alternativ religiøsitet i bladene. Fra 80- til 90-tallet økte den 

kristne andelen fra en tredel til halvparten av det religiøse innholdet. Tross ”torget av 

livssyn”, setter redaktørene ved påske, jul og konfirmasjon ord på ”en kirkelig orientert 

religiøs lengsel hos folk flest, som leder inn i sentrum av den kristne tro” (Romarheim 2004: 

175). Trenden i 2000 var å ”spille på en interesse for god gammel kristendom, en kristendom 

som gir livsfundament, som duger i krisesituasjoner og som gir høytidene en dypere mening” 

(Romarheim 2000: 114). Den store majoriteten er generelt positiv eller gir ikke uttrykk for 

misnøye til kristendommen, særlig i høytiden. På detaljnivå finnes dog mer markerte 

forskjeller. Familiebladene står for en klar kristen trend, jente- og damebladene har en 

”okkultifisering av jentekulturen”, mens manneblader viser en ”a-religiøs” og til dels 

religionsfiendtlig guttekultur. Menn ”blir rett og slett religiøse analfabeter” (Romarheim 

2004: 188). 

 

2.5 ISLAM 

Islam er like mangfoldig som kristendommen i sin historiske, geografiske, kulturelle og 

personlige utbredelse. Dette er jeg bevisst ved tolkning av trekk for en hel religion.   

 

2.5.1 Hva er islam?  

Kari Vogt er førsteamanuensis i religionshistorie ved Universitet i Oslo, og kjent som 

spesialist på islam. Den følgende utredningen bygger på hennes bidrag i Verdensreligioner i 

Norge (Vogt 2005). 

Islam er verdens nest største religion med cirka 1,3 milliarder tilhørere. Utbredelsen i 

nyere tid skyldes primært befolkningsvekst, emigrasjon og krig. Islam er også den største 

ikke-kristne religion i Norge, hvor 1,5 prosent av befolkningen har muslimsk bakgrunn. Islam 

betyr underkastelse eller hengivenhet (under den ene Gud), og har sitt utspring fra profeten 

Muhammed (cirka år 570-632). Arabisk kultur og språk preger religionen. Islam har, som 

jødedom og kristendom, en hermeneutisk, en tolkende og tilretteleggende tradisjon.  
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Islams to store konfesjonelle grupper er sunniislam, med rundt 85 prosent av alle 

muslimer, og shiaislam. Delinga stammer fra diskusjonen rundt hvem som skulle føre 

samfunnet videre etter Muhammeds død. Sunnimuslimene ville ha en fra profetens stamme, 

Querish, mens resten gikk for fetteren og svigersønnen Ali ibn Abi Talib. ”Alis parti” blir 

”shi’at ali” på arabisk, derav navnet shia. Kharijittene er en mindre gruppe som har brutt med 

et ønske om en demokratisk valgt leder.  

  ”Det er ingen gud uten Gud, og Muhammed er hans profet” er trosbekjennelsen, 

shahada (”vitnesbyrdet”), i monoteistiske islam. Koranen, islamsk hellige skrift, har fem 

søyler som grunnlaget for det kultiske (rituelle) fellesskapet verden over: trosbekjennelsen, 

samt ”de fem daglige bønnene (salah), den religiøse avgiften (zakah), fasten (sawm) i 

måneden ramadan og pilegrimsferden (hajj) til Mekka” (Vogt 2005: 139). Tolkninger til rett 

tro og praksis bygger Koranens trosgrunnlag, søyler og regler for sosialt liv. Dette utdypes i 

profetenes tradisjon (sunna), nedtegnet i hadith-litteraturen mellom år 800 og 1000. 

Uenigheter dreier seg i dag om hvordan forholde seg til hverdagens handlinger og relasjoner, 

og på et intellektuelt plan om forholdet mellom religion, samfunn politikk. Enkelte hevder at 

ikke-muslimer som lever et godt liv, også kan bli frelst og komme til Paradis. Men det er 

forbudt å forlate islam.  

 

2.5.2 Islam i Norge  

At det finnes 120.000 muslimer i Norge, er et anslag basert på innvandreres opprinnelse, da 

religiøs tilhørighet ikke registreres her (Vogt 2005: 141). Prosentfordelingen mellom sunni- 

og shiamuslimer er 80 og 20.  

 For å finne de aktive muslimene, bruker Vogt (2005: 142) en teologisk definisjon: 

Enhver som uttaler trosbekjennelsen, privat eller offentlig, som uttrykk for sin tilhørighet til 

det islamske fellesskapet. Tro vises i praksis, slik at likhetstegn kan settes mellom troende og 

praktiserende muslimer. Nærmere 80.000 muslimer er organiserte medlemmer, det tilsvarer 

nesten 80 prosent, selv om det ikke behøver å resultere i sterkt religiøst engasjement. Av 

konverterte nordmenn, snakker man om rundt 900 totalt, hvor de fleste er inngifte kvinner 

med lav religiøs aktivitet. Med så mange medlemmer, fordelt på over 80 menigheter, er 

muslimene ”ingen homogen gruppe, de representerer vidt forskjellig etnisk opphav og har 

ulike kulturell arv. Likevel føler mange muslimer seg stigmatisert, plassert i bås, og 

misforstått” (Ali 2004: 4).  

 I religionssosiologisk perspektiv, er den sterke tilhørigheten i flere sammenhenger en 

identitetsknagg i møte med det norske samfunnet. Flere første- og andregenerasjonsmuslimer 
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lever i et krysspress mellom tradisjon og det liberalmoderne, mellom det norske samfunn og 

familiens islam fra hjemlandet (Repstad 2000: 59-61).  

 Moskeer er en viktig religiøs og sosial arena i islam, også i Norge. Den første av 

mange åpnet i 1974, men det er lite utveksling mellom gruppene på grunn av ulike 

forgreninger og herkomst. Unntaket er vekkelsesbevegelser. Flere nye organisasjoner har 

vervet medlemmer på tvers av land og islamsk tilhørighet fra 1990-tallet. Rikest på 

medlemmer er Islamsk Råd Norge (IRN), Stiftelsen Urtehagen, og Islamsk Kvinnegruppe 

Norge. IRN er et unntak i Vesten, hvor én organisasjon står som talerør for muslimene i et 

land. Over 20 moskeer er tilsluttet organisasjonen, i praksis over 35.000 enkeltmedlemmer, 

og de utenfor gir gjerne IRN fullmakt i viktige saker i Norge.  

 Islamsk lov regulerer de fleste forhold i livet, og praktiseres parallelt med norsk lov. 

Som i andre religioner, er det opp til den enkeltes rett å følge forskriftene eller ei, men et nei 

kan resultere i utestenging fra det religiøse lag. I de islamistiske miljøene i Norge finnes det 

flere lovskoler, som regel basert på hjemlandets skole, der hver retning har sine imamer; 

forstandere. Forskjellene mellom de ulike moskémiljøene kan derfor være store, der lov, 

kultur, moral og skjønn påvirker beslutningstakerne. Polygami finnes, men er svært sjeldent. 

Arrangert ekteskap er allment akseptert, men tvunget valg ses på som ’uislamsk’ (Vogt 2005: 

155, 162). Heller ikke æresdrap og omskjæring har noe med islam å gjøre, i følge lederen for 

Islamsk Råd, Senaid Kobilica (Vårt Land 20.02.2007). 

 Når det gjelder nordmenns holdninger til islam, er det langt igjen til komplett harmoni. 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) barometer fortalte i 2004 at 58 prosent av 

befolkningen mener islams verdier ikke eller stort sett ikke kan forenes med grunnleggende 

verdier i det norske samfunnet (Vedlegg 6F). Barometeret for 2006 tyder på at arbeidet ikke 

har lyktes som ønsket (IMDi 2007). Skepsisen til muslimer er økende. Stadig flere mener 

muslimers innvandring til Norge må begrenses. Nærmere åtte av ti er helt eller delvis uenig i 

at samfunnet bør gjøre utøvelsen av islam lettere, flertallet finner bruken av skaut for islamske 

kvinner upassende, og halvparten av befolkningen er imot at det bygges moskeer i Norge. 

 

2.5.3 Islam i mediene  

Det er liten tvil om at kunnskapen rundt islam har økt i de senere år. Dette betyr likevel ikke 

uten videre en mer nøktern dekning. Alatas (2005: 46) mener vestlige medier fremstiller islam 

som:   
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[...] oppressive (hence, women in hijab); that Islam is out-moded (hence, hanging, beheading and 
stoning to death); anti-intellectualist (hence, book burning); restrictive (hence, ban on post- and extra-
marital affairs, alcohol and gambling); extremist (hence, Algeria, Lebanon and, of course, Egypt); 
backward (hence, Pakistan, Saudi Arabia, and Afghanistan); causes conflict (hence, Palestine, Kashmir 
and Indonesia); and dangerous (hence, Iran) 
 

Han etterlyser nyheter om positive tiltak, om ”muslimen på gata”, om muslimer som ofre og 

flyktninger, og tiltak og innsats på tvers av religionene. I stedet finner man demonisering av 

islam og feil terminologibruk. Vestlige mediekonsumenter tror de får en balansert og objektiv 

fremstilling av islam, som i praksis er et ukritisk kjøp av den nasjonale versjonen med 

etnosentriske undertoner (Gabriel 2005: 126-127). Hovedproblemet er ofte ikke så mye hva 

islam er, men det at det er ulikt den kristne majoriteten. Enhver slik ny innflytter, ikke bare 

islam, vil delvis oppleves som en trussel for stabiliteten (Abdallah 2005: 128; Underwood 

2002): “The commitment to secularism and modernism runs so strongly in the Western media 

that anything smacking of theocracy or an intrusion on press freedoms arouses instant 

hostility” (Underwood 2002: 267).   

 

Tidligere undersøkelser  

Reporting Islam heter boka Elizabeth Poole ga ut i 2002. Hun gjennomførte en kvantitativ og 

kvalitativ innholdsanalyse av de britiske avisene Guardian og Observer (søndagsutgave), og 

Times og Sunday Times (søndagsutgave). Avisene ble valgt fordi de ses på som mindre 

tabloid enn konkurrentene. Kun artikler som spesifikt nevnte muslim og islam ble kodet i en 

toårsperiode fra januar 1994.  

For Pooles to saksnivåer fikk andelen ’global islam’ nesten ti ganger flere saker enn 

’britisk islam’, selv om innlandsdekningen øker. Dette øker fordommer på grunn av 

manglende kulturell nærhet til ikke-muslimske briter. Sammenlignet med andre 

verdensreligioner, hadde kristendommen dobbelt så mange saker som islam på globalt nivå. I 

motsetning til norske forhold, er det interessant å se at jødedommen hadde tilnærmet samme 

omfant i dekningen som kristendommen (Poole 2002: 60-61).  

Ved å se alle sakene om islam under ett, uten å vurdere tendensen, eller ’tonen’ som 

Poole kaller det, har hun klare formeninger om hvilke budskap de seriøse avisaktørene 

fremmer (Poole 2002: 84): Muslimsk involvering i ulike aktiviteter truer sikkerheten i 

Storbritannia; muslimer er en trussel til britiske mainstream-verdier som dermed skaper 

bekymringer for integreringen; det finnes arvede kulturelle ulikheter mellom muslimer og 

vertssamfunnet, som skaper spenninger i mellommenneskelige relasjoner; muslimer gjør i 

økende grad sitt nærvær tydelig i den offentlige sfære. Gjennom valg av tema, former avisene 
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en sosial virkelighet og mening for en tolkningsramme av islam. Totalt sett kan man si 

dekningen ble funnet å være negativ, men dette skyldes vel så mye konservative tanker og 

arbeidsmetoder, mer enn noe ønske om å såre muslimer (Poole 2002: 186). 

I den kvalitative analysen hevder Poole (2002: 250) det at pressen forsterker 

inntrykket av at ”[...] Islam is static and that Muslims are resistant to progress, engage in 

antiquated and repressive practices that abuse human rights, and often use their religion to 

manipulative ends” . Hun spør retorisk om alle religioner behandles likt:  
 
Clearly not: although minority groups continue to be problematized, explicit hostility has shifted to 
Muslims in the current political epoch [...] religious groups are treated with different different political, 
social and cultural criteria from Islam (Poole 2002: 251-252). 
 

Norge 

I Norge er tvangsekteskap, æresdrap, omskjæring, bruk av hijab og KRL-debatten de temaene 

om islam med sterkest skyts i mediene. Og etter 11. september har forskjellsbehandling og 

diskriminering økt, med en stadig mer negativ og ubalansert dekning i mediene (Vogt 2005: 

166). Nazneen Khan-Østrem tar et oppgjør med ensrettingen og generaliseringene hun finner i 

mediene med boka Min hellige krig (2005: 9), der hun gir smakebiter fra det mangfoldet 

religionen med Koranen som ledetråd besitter. I følge en hovedfagsoppgave i religionshistorie 

om islam i mediene, har islam angivelig tatt over rollen til det gamle Sovjet som Vestens – 

det godes – motpol (Hegni 1998). Muslimske kvinner ble fremstilt som undertrykte og 

mindreverdige i 15 av 16 reportasjer i VG, Aftenposten og Dagbladet i 1996. Fiendebildet av 

islam svarer til kvinnefiendtlighet, diktatorisk styresett og brudd på menneskerettigheter 

(Hegni 1998: 12-14).  

Anker i TV 2 Nyhetskanalen, Mah-Rukh Ali, skrev sin semesteroppgave på  

journalistutdanningen ved Høgskolen i Volda om Islam i norsk media. Her hevder hun at 

mediene fremstiller innvandrere som ekstreme, fundamentalistiske og problematiske, velger 

kilder som er overraskende og uvanlige, og lager med dette et vi-dem skille (Ali 2004: 6-7). 

Hypotesene bekreftes delvis i Alis kvantitative innholdsanalyse av dekning av islam i 

Dagbladet og Aftenposten. Muslimene representer få og sære tema. Selv i saker om muslimer, 

som Ali beskriver som tilspisset og forenklet, er muslimene underrepresenterte som kilder: 

”Ut i fra materialet fra Aftenposten og Dagbladet kan en se at muslimene generelt blir 

framstilt som et negativt påskudd til samfunnet. Deres representasjon i mediene er skjev, og 

en hører sjelden om moderate muslimer” (Ali 2004: 23).  
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Felles for alle disse oppropene er ikke å neglisjere misgjerninger, men en appell om å  

speile en mer balansert, nyansert og mangfoldig virkelighet jamfør hva den muslimske 

religion og kultur er. Utfordringen er ikke å finne den riktige fremstillingen av islam, men å 

forstå at det ikke finnes én, men mange tolkninger og uttrykk. Ironisk nok er det satt i gang 

kollektive tiltak mellom ulike muslimske grupper for å fortelle mediene om hvorfor og 

hvordan den påståtte homogene fremstillinga er feil. Strategier for forbedring vil være å bruke 

mer ’moderate kilder’, ikke polarisere Vesten og islam, gi dekningen en videre geografisk 

fordeling, og gi mer ressurser til økt kjennskap om islam og Vesten, og hva de to har lært av 

hverandre (Alatas 2005: 50-51; Ali 2004: 24; Poole 2002).  

 

Marianne Mathiesen (2007) leverte i vår en masteroppgave i medievitenskap ved Universitet i 

Bergen som analyserer den norske avisdebatten rundt Muhammed-tegningene7. Da min 

oppgave ikke analysere denne hendelsen, viser jeg til Mathiesen for bakgrunn og innsikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
7 30. september 2005 trykket Jylland-Posten (JP) et dusin karikaturer av profeten Muhammed. Målet var å vise 
at det viktige kulturmøte mellom islam og den vestlige verden i stor grad forties og undertrykkes. Reaksjonene 
lot ikke vente på seg i demonstrativ handling og sterke ord fra muslimske talsmenn om blasfemi fra Vesten. 10.   
januar 2006 følger det norske Magazinet på med en faksimile fra JP, og Norge trekkes inn i konflikten, 
mediestormen og ytringsfrihetsdebatten.   



 43 av 134 

3. METODE OG FREMGANGSMÅTE  
Metoder er midler og fremgangsmåter som kan løse problemer og hjelpe frem til ny kunnskap 

(Hellevik 2002: 12; Everett og Furseth 2004: 129-130). De er verktøyene i ”den 

vitenskapelige virksomhet” (Futsæter 1991: 94). Vitenskapelige undersøkelser har et sett av 

normer (Hellevik 2002): Overensstemmelse med virkeligheten er det høyeste 

sannhetskriterium, systematikk og nøyaktighet i datautvelgelsen, etterprøvbarhet eller 

intersubjektivitet, kamp mot egne forhåndsoppfatninger, og et forsøk på å gjøre virksomheten 

kumulativ; det å knytte den sammen til andres tidligere funn. Selv om det er riktig å redegjøre 

for fremgangsmåtene, kan omfattende ”verktøysbeskrivelse” kjennes som en tvangstrøye for 

kreativitet og pågangsmot. Teori og modell blir også lett honnørord om ideale fremstillinger 

av en virkelighet uten eksterne variabler (Hellevik 2002: 80):  

Mine studier av pressedekningen er en komparativ undersøkelse som blander en 

eksplorerende og beskrivende fremgangsmåte. Historiske faktorer må vike. Min oppgave 

bygger ikke direkte på tidligere teori (deduksjon), da dette ikke er gjort i vitenskapelig grad 

tidligere, men heller mer etter eget ønske om å finne svar på noe mange mener noe om uten å 

bygge på empirisk viten (induksjon). Opplegget er noe diakront ved at dataene hentes fra tre 

ulike perioder. Sakene som skal analyseres ble funnet ved såkalt ikke-

sannsynlighetsutvelging. Hypotesen min har en multivariat kompleksitet, altså flere variabler, 

med stokastiske sammenhenger, det vil si at det ikke er avgjort at den ene variabelen direkte 

påvirker den andre. Mine konklusjoner farges av en hermeneutisk (tolkende) tilnærming. Men 

det behøver ikke være så vanskelig, for ”svært ofte er en utstrakt bruk av fagtermer og 

innviklet framstillingsform utslag av faglig usikkerhet og uklarhet i tankegangen. Den som 

virkelig vet hva hun ønsker å si, kan – og bør! – som regel si det enkelt” (Hellevik 2002: 40). 

Denne tesen forklarer min restriktive bruk av vitenskapelig terminologi.  

 

3.1 KVANTITATIV OG KVALITATIV METODE  

For innholdsanalyse skilles ofte kvantitativ og kvalitativ metode. Kvantitativ metode gir 

bredde og harde data. Tilnærmingen kan beskrives som tellbar empiri, som gir muligheten til 

systematisk å få oversikt over et stort materiale. Kvalitativ metode gir dybde og ”myke data”. 

Her gåes det mer i dybden med mindre systematikk på mindre stoff. Målet for undersøkelsen 

avgjør metodevalget. Kvalitativ metode ser på hvorfor, kvantitativ gir oversikten. Men det er 

ingen kinesisk mur mellom kvalitativ og kvantitativ metode (Allern 2001a: 202). De to 

retningene er ikke motstridende, heller komplementære (Østbye et al. 2002: 99). Denne 
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masteroppgaven er et eksempel på en blanding. Basisdataene hentes inn og sorteres 

kvantitativt, men klassifisering, og særlig bestemmelse av tendens, krever fortolkning  

I tillegg til den teoretiske refleksjonen, har jeg utført et fåtall kvalitative intervjuer, 

også kalt samtaleintervju, i startfasen av prosjektet. Informantintervjuene avdekker vanskelig 

tilgjengelig informasjon, og kan bekrefte eller avkrefte antakelser. Intervju kan selvsagt også 

benyttes som empirisk viten, men er her brukt som bakgrunnsinformasjon. Personene jeg 

snakket lengst med var journalist i Vårt Land, Jan Arild Holbek, og i Melbourne (Australia) 

religionsjournalist i The Age, Barney  Zwarts, og professor ved RMIT og forfatter på feltet 

medier, religion og kultur, Peter G. Horsfield. Ved flere anledninger henvendte jeg meg 

skriftlig Islamsk Råd Norge, uten å få svar.8  

Hovedvekten i oppgaven ligger dog ved det tallmessige, og ikke i like stor grad språk 

og virkemidler i fremstillingen. Dette frarøver noen muligheter for koblinger i tolkningen. 

Videre er studien kun tekstuell og tar ikke hensyn til verken layout, størrelse eller plassering i 

avisa. Det å studere tekst gir i utgangspunktet bare svar på tekst, ikke hvordan tekster mottas 

eller virker på enkeltindivider eller samfunnet (Silverstone 1999).  

 

3.1.1 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhet  

Reliabiliteten er i hvilken grad måleprosedyren er pålitelig, nøyaktig og stabil i ulike 

målesituasjoner; om den gir samme svar uansett hvor og når den blir utført. Pålitelighet med 

andre ord. En ekvivalenstest kan styrke reliabiliteten, det at eksterne aktører gjennomfører 

samme tester etter like kriterier. Dette har jeg fått medstudent Lena Skattum til å gjøre, som 

en sikkerhetsventil for å kunne vurdere interreliabiliteten. Dess høyere samsvar, dess bedre. 

Validiteten er om det som måles er relevant og samsvarer med det som skulle måles. 

Å få full uttelling i denne oppgaven, kan bli vanskelig grunnet målevariablenes abstrakte 

karakter innenfor samfunn, religion og medier. Dette er et mål på definisjonsmessig validitet; 

hvor godt man greier å fange opp de begrepene man har på det teoretiske nivået i 

innsamlingen og analysen av empiriske data (Østbye et al. 2002: 39). Selv om utvalget er lavt, 

er det gjennomtenkt og relativt representativt.  

Generaliserbarhet, eller overførbarhet, betyr her å kunne trekke slutninger fra funnene 

i et utvalg aviser, til nyhetsdekningen av kristendom og islam i alle Norges aviser. Til dette 

kreves et representativt utvalg, samt høy reliabilitet, validitet og presisjon. Da 

                                                
8 På rådets offisielle hjemmeside (http://irn.no/) er det oppgitt postadresse, faks, e-postadresse og et elektronisk 
skjema, men ikke telefonnummer. Ettersom behovet ikke var akutt, forsøkte jeg bare gjennom de elektroniske 
kommunikasjonskanalene, men altså uten å få respons.  
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sannsynlighetsutvelging ikke er benyttet, er det en fare for at de valgte sakene avviker fra 

majoriteten. Dette er viktig da jeg ønsker å utvide gyldighetsområde fra de utvalgte avisene til 

dekningen for hele landets avispresse. For å kompensere, begrunner og diskuterer jeg mine 

slutninger nøye (Hellevik 2002: 114, 372-375; Østbye et al. 2002: 41).  

 

3.1.2 Objektivitet og agenda  

Alle studier om journalistikk inkluderer en diskusjon rundt objektivitet. At journalister 

”speiler virkeligheten”, eller bare er nøytrale vinduer eller nyhetsformidlere, ser de fleste på 

som naiv realisme. Speil kan dreies alle veier og vinduer har ulike størrelser, farger, tykkhet, 

og utsikt. Nyhetskriteriene og andre faktorer i journalisthverdagen nevnt i 2.4.2 er også med 

på å forkludre fakta og vanskelige muligheten for balanse og noen garantier for en allmenn 

sannhetsgehalt:  
 

Det er utvilsomt sjelden at norske nyhetsjournalister ”overstyres” av politiske veivoktere i 
redaksjonsledelsen, men like fullt er det viktig å innse at det daglige journalistiske nyhetshåndverket 
utøves innenfor bestemte, økonomiske, politiske og kulturelle rammer. Journalistiske valg er også 
verdivalg (Allern 2001b: 47)  

 

Å tro at akademikere og forfattere er verdinøytrale, er også en troskyldig holdning. Fra første 

prosjektbeskrivelse har jeg ikke lagt skjul på at innholdet engasjerer meg, noe flere mener er 

en forutsetning for god forskning (Hellevik 2002: 451). Som personlig aktiv evangelisk-

luthersk kristen, er jeg av den oppfatning at dekningen av kristendom ofte fremmedgjøres og 

marginaliseres i unødvendig stor grad med tanke på religionens utbredelse, og kulturelle, 

politiske og religiøse historie her i landet. Likevel har jeg gjennom hele min utdanning hatt et 

fokus på tematikkens empiriske side (hvordan ting er), og prøvd iherdig å la akademisk 

profesjonalitet overstyre egne normative formeninger (hvordan ting bør være). 

Samfunnsforskning av denne sorten innebærer for meg et stort ansvar. Jeg vet at 

resultatene potensielt kan påvirke og få konsekvenser for folks virkelighetsoppfatninger, 

verdier og adferd. Opplysningene gitt i denne oppgaven vil dog stamme fra akademiske 

metoder, og forsøkt sterilisert for egne eller andres fordommer eller uvitenhet. Det er likevel 

høyst individuelt om reaksjonen for leseren vil bli en forsterkning eller motvirkning, 

bekreftelse eller overraskelse, selvoppfylling eller selvbenektelse av synet på pressedekningen 

av kristendommen og islam. 
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3.1.3 Innholdsanalyse  

Innholdsanalyse er en form for tekstanalyse som igjen er ”en generell betegnelse på 

kvalitative studier av tekster” (Østbye et al. 2002: 61). Min innholdsanalyse kombinerer 

studiet av kvantitet, det vil si måle- og telleforhold, og kvalitet – for å forstå medietekstens 

underliggende betydning.  

Med tendens vil jeg se på det semantiske, innholdet, og på den journalistiske form 

jamfør populismen diskutert i 2.4.4. Jeg vier lite plass til det pragmatiske: hensikten og 

intensjonen med teksten. Å avdekke og analysere hva journalistene og redaksjonene legger 

bak skriftene om kristendom og islam, blir utenfor oppgavens rammer. 

  

3.2 RETRIEVER ATEKST 

Nettbaserte Retriever er Nordens største medieovervåker. Selskapet følger 80 trykte medier, 

et utvalg sentrale etermedier og over 10.000 nasjonale og internasjonale nettkilder. Det norske 

Ateksts avisunivers inneholder 22 mer eller mindre sentrale papirpublikasjoner (Retriever 

Norge AS 2007). Av metodiske og praktiske årsaker skjer utvalget og artikkelsøket innenfor 

Ateksts rammer. Kildetilgangen utelukker ikke sammenligningsmuligheter vertikalt for de 

norske avisenes ulike nivåer. Ei heller blokkeres leiligheten for å horisontalt jamføre 

løssalgsavisene seg i mellom, samt et utvalg storby- og distriktsaviser, jamfør Høsts inndeling 

i 2.4.1.  

 

Debatt 

Urszula Srebrowska (2005) stiller seg svært kritisk til mediearkivet etter selv å ha benyttet 

Atekst i sammenheng med hennes magistergradsoppgave. Et dusin avisutgaver fra 

Aftenposten og Bergens Tidende ble anvendt til å se på dekningen av krigen i Irak våren 2003. 

Srebrowska skriver i Norsk Medietidsskrift at hun fant flere manglende artikler sammenlignet 

med mikrofilmarkivet, opphavsrett og nyhetsbyrå. På noen datoer var det flere artikler i 

Atekst enn i papirutgavene. En utfordring som nevnes, er at databasen besitter ulike versjoner 

av de trykte avisene. I den aktuelle søkeperioden, fant hun ingen komplette samsvar mellom 

mikrofilm og Atekst. En upålitelig gjengivelse av realiteten for papirutgivelsene, utfordrer 

validiteten for kvantitative innholdsanalyser. Srebrowskas (2005: 42) konklusjon er klinkende 

klar: ”ATEKST-utgavene av norske aviser er ikke representative for de avisene publikum 

leser i papirform”.  
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I sin replikk begynner leder for mediearkivet, Anders R. Eriksen (2005), med å påpeke 

at arkivet aldri har utgitt seg for å være helt korrekt. Kodingssystemene til de ulike avisene 

varierer. Av de 21 artiklene Srebrowska fant i Aftenpostens papirutgave, men ikke i arkivet, 

skal 20 være fra NTB og den siste være ren grafikk. Dermed konkluderer Eriksen med at det 

ikke har vært dokumentert manglende samsvar mellom avisene og Atekst. Ulike 

årsaksforklaringer for sprikende artikkelantall er utfordringer med artikkeldefinisjon, 

fritekstsøk, flere versjoner av samme artikkel, rettigheter ved byråstoff, og mangel på grafikk- 

og billedgjengivelse. Utgaveinformasjonen skal dog hele tiden ha vært til stede. Også for 

Bergens Tidende finnes en del innkjøpte artikler. Årsaken til flere artikler i Atekst enn på 

mikrofilm, er at avisa enn så lenge kun sender siste papirversjon, av to eller tre, til filming. 

Eriksen avslutter med å avvise at Atekst villeder og oppfordrer brukere til å ta kontakt om det 

skulle oppstå noen uklarheter.  

 

Egen erfaring 

Atekst har gitt undertegnede mengder frustrasjon, helt uavhengig av den praktiske 

forordningen med levering til elektronisk eller mikrofilmet mediearkiv. Minst et par uker av 

høstsemesteret 2006 gikk bort til å søke, finne ut at reliabiliteten tidvis var uakseptabel og 

oppsøke de ansvarlige for databasen. Årsaken var at antallet treff for ulike søk hadde et 

uholdbart sprik fra søk til søk, og fra dag til dag. Tidvis tok søket svært langt tid, og andre 

ganger låste siden seg hvis man hadde behov for å ”bla” frem til de neste 100 treffene i søket. 

Dette gjaldt forsøk både på plattformene til Macintosh og PC, og for alle utprøvde nettlesere 

(Firefox, Safari, Opera, Netscape og Explorer). I en omfattende korrespondanse over e-post, 

fikk jeg først beskjed om at ting fungerte som de skulle. Det skulle også være problemfritt å 

ha et høyt antall søkeord og betingelser. Eventuell treghet og ”frysing” av sider skulle skyldes 

høy brukerintensitet på dagtid. Jeg ble først bedt om kanskje å redusere mengde søkeord eller 

søkeperiode. Men ikke før Atekst offisielt flagget en gul boks på søkesiden som opplyste om 

tekniske problemer, kom meldingen om at systemet var ustabilt.  

Jeg ble bedt om å vente. Dette gjorde jeg liketil en klarmelding kom i februar i år, etter 

at noen servere, som skulle forbedre stabiliteten, ble skiftet ut. Hovedbolken for de tellende 

søkene ble følgelig utført i uke sju, 2007. Treffsikkerheten var nå betraktelig forbedret, men 

ennå med svingninger for utførlige søk. Lørdag formiddag 17. februar får jeg eksempelvis 

returnert 18, 32 og 56 i tre søk utfort med få sekunders mellomrom som verdier for antall 

artikler med de ”kristne” termene i påsken 2006 (se fremgangsmåten i 3.4). Tallet for totalt 

antall treff i samme periode, varierte mellom 1112 og 1256. En annen observasjon var at en 
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asterisk (stjernen *) foran søkeordene, reduserte treffmengden. De tellende søkene ble dermed 

brutt ned i mindre perioder og bolker, der maksimalt to aviser ble søkt på samtidig. Som en 

forsikring, gjentok jeg ofte søkene to til tre ganger etter hverandre for å bekrefte at valøren 

var pålitelighet.  

Tekniske feil og lange utsettelser har generert tapte arbeidsdager og gitt en del 

frustrasjon underveis. Retriever Norge AS’ (2007) egenreklame, ”Vi sorterer bort det 

uvesentlige. Vi presenterer informasjonen på en god måte”, vil jeg ta med noen klyper salt – 

særlig for søk med tallrike kilder og søkeord. Men når mediearkivet fungerer som det skal, er 

Ateksts datamasse og søkemuligheter det beste i landet. Jeg vil også berømme leder Anders 

R. Eriksen og Account Manager Tomas Stenberg for sin villighet til å svare for seg og bistå 

med nødvendig støtte for mine søk i mediearkivet. 

 

3.3 AVISUTVALGET 

Oppgaven skal besvares gjennom arbeid med ni utvalgte norske aviser samt NTBs tekstarkiv 

(utgivelsessted og opplagstall fra 2006 i parentes).9  

 
 Nasjonalt nivå 

 Løssalg  
• Verdens Gang (Oslo: 315.549) 
• Dagbladet (Oslo: 146.512) 

 Riksspredte meningsbærende aviser 
• Klassekampen (Oslo: 8.759) 

 Storby- (landsdelsaviser) og distriktsaviser  
• Aftenposten Morgenutgave (Oslo: 248.503)  
• Adresseavisen (Trondheim: 79.130) 
• Bergens Tidende (Bergen: 87.076) 

 Lokale dagsaviser 
 Distriktsaviser 

• Fædrelandsvennen (Kristiansand: 42.642) 
• Nordlys (Tromsø: 28.090)  

 Ledende lokale dagsaviser (byaviser) 
• Harstad Tidende (Harstad: 13.646)  

 Annet 
• NTB Tekst  

 
Alle avisene i utvalget passer inn i de ulike definisjonene diskutert i 2.4.1, jamfør lovverket, 

medlemsorganisasjoner, folks oppfatning, og er på Sigurd Høsts liste. I tillegg har alle minst 

seks eksemplarer i uka. Avisutvalget utgjør svært få av alle landets aviser, men varierer i 

avistype, opplagstall, utgivelsesfrekvens, eierskap og politisk tradisjon. Relativt stabile 

                                                
9 Opplagstallene er hentet fra statistikken til MedieNorge (2007), kalt ”Norsk avisstruktur”.  
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tendenser krever ikke nødvendigvis det store utvalget for å få rimelig gode indikasjoner på 

helheten. Vinninga ved å øke omfang betydelig går ofte opp i unødig mye tid, ressurser og 

spinninga (Allern 2001b: 79). 

Jeg velger VG og Dagbladet fordi de er de største løssalgsavisene i Norge, tabloid og 

mye omdiskuterte. Et forsøk på å undersøke et tverrsnitt av den norske avismassen, ville blitt 

merkelig uten kjempene i Akersgata. Over begge to hviler myter om religionsdekning: 

 
Dagbladet er vel den eneste større avis her i landet som har ord på seg for å være kirkefiendtlig, men det 
er ikke lett å finne balansert journalistikk omkring religiøse spørsmål i andre deler av riksmediene 
heller. Det vil neppe bety mye for verken VG eller TV 2 om de pådrar seg et dårlig rykte blant aktive 
kristne (Bergens Tidene 19.03.2005). 
 

Tre av fire storbyaviser er innlemmet i min undersøkelse. Kun Stavanger Aftenblad mangler, 

da den ikke figurerer i Atekst (se 3.2). 

I tillegg er tre ledende lokalaviser en del av sortimentet. Brorparten av lokalavisene i 

Norge er nummer en-avisen i sitt område. Harstad Tidende og Nordlys er begge ledende 

lokalaviser. Men for nordlendinger flest, er Nordlys det nærmeste man kommer en 

landsdelsavis, i alle fall i Troms. Situasjonen i sørlige Troms er et typisk eksempel på 

paraplymodellen med en lokal, høydekkende dagsavis (Harstad Tidende) og en lavdekkende 

avis fra en by lengre borte (Nordlys) (Høst 2005: 59). I Høsts verker blir Nordlys også omtalt 

som en distriktsavis: ”Nordlys regnes ofte som landsdelsavis for Nord-Norge, men ut fra sin 

reelle dekning er den en kombinasjon av fylkesavis for Troms og lokalavis for 

Tromsøområdet” (Høst 2005: 58).  

 Fædrelandsvennen (også kalt Fevennen) er en distriktsavis. Jeg velger bevisst det 

største nyhetsmediet på trykk fra den landsdelen med tettest kirkekonsentrasjon. Med 

vanskeligst mulige betingelser for å bedømme om pressen er negativt innstilt til 

kristendommen, vil eventuelle funn i overkritisk retning ha større troverdighet. Vest-Agder 

ses på som kjernen i det sørlandske ”bibelbeltet", med Kristiansand som sentrum. 

Fædrelandsvennen blir dog et særtilfelle. Avisen ligger som en journalistisk beltespenne på 

Sørlandet. Den har møtt mye motstand fra kristne miljøer i området for angivelig å ha 

neglisjert dekningen av kristendommen. Evangelist Steinar Harila kommenterer i en kronikk: 

”Hvorfor da så ensidig og negativ fremstilling? Jo, det vet vi. Skal man henge ut de kristne, så 

tar man røverhistorier fra svunnen tid og gjør mennesker av i dag ansvarlig for det” (Dagen 

16.09.2003). Fædrelandsvennen ser det nok som sin rolle å sette de kristne 

organisasjonene på Sørlandet i et kritisk søkelys. Kristne her kan derimot ha en forventning 

om at avisa skal være et talerør for dem, som kan være grunnen til kritikken.  
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Klassekampen er en outsider, som riksspredt, meningsbærende avis, og samtidig uttalt 

i sitt politiske, venstrevendte ståsted.   

NTB er det nærmeste man kommer en autoritativ tekstprodusent som brukes av 

majoriteten av norsk presse – ofte uredigert. Som diskutert i kapittel 3.2, kan det være noe av 

stoffet fra NTB (og andre eksterne leverandører av stoff) trykket i de andre kildene, ikke vil 

dukke opp i Atekst. Dette vil muligens frarøve manges kristne eller islamske ”alibi”, men er 

uansett bare ”innleid stoff”.  

 

Atekst har langt fra alle landets aviser, men jeg fikk likevel med seks av de ti opprinnelige 

forslagene mine. Avisa Vårt Land og Dagen er ikke i Atekst, men var ikke planlaget med i 

undersøkelsen på grunn av sitt utpregete ”kristenpositive” syn. På de respektive 

hjemmesidene står det at Vårt Land ”skal forvalte kristen tro og tanke, og bidra til at dette får 

prege samfunnet og menneskers liv og valg” (Vårt Land 2007), mens Dagen er en ”vardevakt 

og forkjemper for kristen tro og tanke” (Dagen 2007).  

 

3.4 FREMGANGSMÅTE OG VALG   

Dette delkapitlet tar for seg de bestemmelsene og definisjonene som er nødvendige for å 

forstå hvordan min undersøkelse ble utført. Mer utførlige eksempler, avgrensninger, 

tvilstilfeller, utgreininger finnes i en kodebok: Vedlegg 1. Slik dokumentasjon underveis, 

styrker reliabiliteten (Allern 2001b: 78). 

Mediet er norske papiraviser. Utvalgsenheten er aviseksemplar, da kun den siste 

utgaven per dag per avis, om det skulle finnes flere. Kodingsenheten er ’sak’, og gjelder 

hovedtekster. Forside- eller andre henvisning teller ei. Sakene vil bli kodet etter ulike 

”kristne” variabler eller egenskaper etter definisjonene i 3.4.1. Hver av disse variablene har 

ulike verdier, også kalt variabelverdier eller kategorier. For å eksemplifisere begrepsbruken, 

har enheten ’sak’ blant annet variabelen ’saksnivå’, der en gitt artikkel kan få tilordnet 

verdien ’lokal’.    

Måleperioden vil være jula 2005 (19.12-04.01), påsken 2006 (10.4-24.4), samt en 

konstruert uke samme vår (2.2, 14.2, 22.2, 2.3, 10.3 og 18.3).10 En konstruert uke er mandag 

en uke, tirsdag den neste og så videre. Dette gjøres for å unngå at enkeltsaker får dominere for 

sterkt og skaffe et mer generelt innblikk i den daglige dekningen av kristendom eller islam. 

Jula og påsken undersøkes fordi de er blant de mest folkereligiøse høytidene i Norge og 
                                                
10 Den observante leser vil se at den første dagen burde være mandag 6. februar, og ikke torsdag 2. februar. 
Dette var en metodisk glipp som ikke ble oppdaget før etter analysen var unnagjort. Se kodebok for detaljer.  
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samtidig de viktigste periodene for kristendommen. Søndagsutgaven utelukkes, da ikke alle 

avisene har sju eksemplarer ukentlig. Helligdagene første- og andre juledag, første nyttårsdag, 

skjærtorsdag, langfredag og andre påskedag er også avisløse. Oppsummert utgjør dette totalt 

31 avisdager for jula (14), påsken (11) og den konstruerte uka (6). Søkeperioden fikk dette 

omfanget for å forsikre seg om at hver avis eller NTB får minst 10 og ikke uholdbart mange 

flere saker om kristendommen i perioden. Minimum antall saker totalt ble på forhånd bestemt 

til 200. Omfanget til islam ble antatt å være mindre, men fikk ingen nedre eller øvre grense.  

Datautvelgelsen gjør et forsøk på å være representativ for norske, sekulære aviser. 

Både måleperioden og avisutvalget er gjort på skjønn, og blir derfor såkalt ikke-

sannynslighetsutvelging. Dette for å spare tid, ressurser og forsikre meg om at de 

folkereligiøse høytidene og alle avisnivåene tas hensyn til.  

Søkeverktøyet for datagrunnlaget er det elektroniske mediearkivet Atekst. Det 

endelige artikkeluniverset legges inn i regneark. Når alt fungerer som det skal, gir den 

digitaliserte teknologien stor tidsbesparing og søke- og analysemuligheter med enkle grep.  

Sakene vil bli lokalisert ved hjelp av en rekke gitte søkeord som jeg mener kan være 

med på å favne den delen av stoffet jeg har satt meg fore å undersøke.11 Her hviler det en viss 

usikkerhet og feilkilde i form av at det ikke er garantier for at alle saker blir med til vurdering. 

Samtidig er det i utgangspunktet tendens jeg skal måle, i tillegg til at alle avisene, samt NTB, 

blir vurdert ut fra samme søknadskriterier og søkeord. Selv om det er flere relevante søkeord 

enn de presentert under, er sannsynligheten veldig liten for at de ikke vil bli fanget opp av 

noen av de andre søkeordene og at innholdet fortsatt er relevant. En vanntett løsning hevder 

jeg likevel ikke å ha, særlig da kristelige eller muslimske organisasjoner uten søkeordene i 

tittelen, kan falle utenfor.  Ordene er som følger:  

 
alter* baptist* bibel* biskop* bispe* diakon* dåp* evangeli* frelse* gud* Jesu* 
kateket* katol* kirke* kirka* konfirma* krist* liturgi* luther* kveker* menighet* 
misjon* metodist* nattverd pave* pinse* prest* protestant* pastor tros* ekumen* 
økumen* 

 

Asterisk (*) er et trunkeringstegn som inkluderer alle ord som begynner eller slutter med det 

som kommer før eller etter den. I tillegg er det en god del egennavn og andre substantiver, 

                                                
11 Kirken.nos søkeord for å finne stoff til Den norske kirke i mediebildet, et søkt levert av Opoint AS, har blitt 
brukt som støtte i utvinningen av den endelige lista. Redaktør Gunnar Westermoen sendte meg følgende liste: 
bibel*, biskop*, bispedømme*, bispeembet*, bispevisitas, ”den norske kirke*”, ”den norske kyrkj*”, diakon*, 
dåp*, ekumeni*, evangeli*, human*, kateket*, kirke, kirken, Kirken, kirkeråd*, kirkestatsråd*, konfir*, 
kristendom*, Kyrkj*, kyrkja*, kyrkje*,  kyrkjeråd*, kyrkjestatsråd*, livssyn*, mellomkirkelig, prest, preste*, 
”stat kirke*”, ”stat kyrkj*”, statskirke*, statskyrkj* og økumeni*.  
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verb og adjektiver som passer innenfor søkekriteriene uten å være relevante. Ordene som 

ekskluderes i søket er:  
 

"alter ego" alterner* alternia Alterskjær *anstalter alternativ* asfalter* balter* 
Bispegata eksalter* falkirk *forvalter forvalter* Gudbjør* Gudbrand* Gudefin 
Gudesen gudinne Gudjohnsen Gudlei* Gudme* Gudmun* Gudrun gudskjelov 
Gudvangen halter* Kirkebø* Kirkenes Kirkemo Kirkeru* Kirkesæter Kirkesæther 
Kirkeveien Kirkevik Kirkevoll Kirkeøy Kirknes Kirkuk Kirkvaag Kristaps Kristj* 
Kristensen* Krister Kristian* Kristin* Kristo* kristtorn Kristy Malterud Pavement 
Pavel pinsett* presta* Prestbak* Prestbakk* prestfjord* Prestfoss prestegjeld* 
Presthaug prestere* prestert* prestige prestisje* Prestmo Preston* Prestrud Presterud 
Prestwick salter* syndebukk troskyldig tross* trost troster trostene Trosterud Valter 
Walter 
 

Søkerordene brukt for islam er langt færre og mer begrenset, noe som kan forsvares med en 

mer overfladisk pressedekning og mindre inkorporasjon i det norske språket.  

imam* moske* moské* muslim* islam* "hellig krig" jihad ramadan koran* allah 
muhammed  
 

Søkerordene utelatt er: Islamabad og Ismaliya 

 

3.4.1 Kvantitativ definisjon  

Abortkamp, homofilistrid og religionskrig er noe ganske annet enn frivillighet, 

nestekjærlighet og misjon. Sosiale arrangementer er noe annet enn teologidebatt. Hva er 

egentlig en kristen eller islamsk sak? Som diskutert tidligere er ordene kristen og kristendom, 

muslim og islam problematiske begrep. Dette avnittet er svært likt for kristendommen og 

islam, både i struktur, tankemåte og argumentasjonsrekker. For å unngå å gjenta meg selv for 

mye, vil brorparten av avsnittet omtale kristendommen, men leseren skal kunne tenke på 

islam parallelt, med sine tilhørende begreper.  

I utgangspunket kan ikke en journalistisk sak være kristen. Det er viktig å påpeke at 

oppgaven skal undersøke dekningen av journalistiske saker som tar opp kristen tematikk, altså 

artikler, kommentarer og reportasjer om kristendom. Det er denne oppfatninga som ligger til 

grunn når jeg refererer til saker tilknyttet religionen – selv om jeg noen gang kaller dem 

”kristne saker”.  Å finne frem til en passende kvantitativ kristendomsdefinisjon, tenker jeg på 

som akademisk økumenikk 12. Jeg har vært raus for type sak og stoffområde, uten å tøye til de 

videste rammene for livssyn. Alle sakene som telles med, må ha et betydelig fokus på 

kristendom; de må i hovedsak omhandle en organisasjon eller sammenslutning med kristelig 

                                                
12 Økumenikk betyr samarbeid. Økumenisk arbeid i kristendommen er et forsøk på enhetsbestrebelse på tvers av 
trosretninger og forskjeller. 
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tilhørighet, et kristent arrangement, en kristen person, et kirkepolitisk eller kristentematisk 

eller -etisk spørsmål, eller rett og slett vinkles på kristen tro og livssyn. Det holder ikke med 

et sitat i et intervju, eller å nevne at noen er kristen, om det ikke preger saken. Følgende 

områder faller også utenfor: Kristne verdier (som de 10 bud og nestekjærlighet) om de ikke er 

direkte omtalt som sådanne, kristne høytider som ikke fokuserer på kristendom (juletre, 

påsketur), og kristne personers uttalelser om direkte ikke-kristne (miljøspørsmål, krigføring) – 

om det ikke er spesifikt i sin rolle som kristen eller på vegne av ei kirke, organisasjon eller 

lignende.  

Å skille religion og kultur ingen lett oppgave, hvis mulig i det hele tatt, som diskutert 

utførlig i 2.2.1. Testsøk, litteratur og tidligere kunnskap viser en røslig innholdsblandingen av 

termene. Særlig for islam er det svært vanlig å omtale noe som islamsk eller muslimsk for de 

fleste type referanser, gjøremål, personer, grupperinger eller steder. Utfordringen er kjent fra 

før, både i mediene og for muslimene selv (se eksempler i Vedlegg 6A og 6B). I en artikkel i 

Vårt Land (20.02.2007) er Islamsk Råds leder Senaid Kobilica avbildet og intervjuet under 

tittelen ”vil skille religion og kultur”. Æresdrap, omskjæring og tvangsekteskap kjemper rådet 

mot. Det er ikke til å unngå at uønskede handlinger og grupper dukker opp og får dekning, 

men jeg forsøker i den grad det er mulig å sile ut ikke-relevante, ikke-religiøse momenter. Se 

detaljer i kodeboka under bestemmelsene for islam.  

For å oppnå et tilfredsstillende stofftilfang, er det nødvendig å favne vidt. Funnene 

kategoriseres nokså nøye, langs følgende fire dimensjoner med tilhørende nominale variabler: 

tilhørighet, person, arena og tema. Dette slik at resultatene kan nyanseres i detalj i 

analysefasen. På denne måten kan man se hvilke aspekter av kristent stoff som fremheves i 

mediene og om de presenteres forskjellig. En sak vil kunne ha flere fokus for flere aspekter. 

Derfor er det opprettet et felt for hovedfokus til bruk i analysen.  

I klassifiseringen velger jeg konsekvent den mest utpregede kategorien, selv om flere i 

teorien kan være aktuelle. I tvilstilfeller velges restkategorien ’annet’ (eller for tendens; 

’nøytral’). Hovedfokus betyr det av aspektene som er mest fremtredende i saken. 

Klassifikasjonene artiklene settes i, er prøvd gjort uttømmende, det vil si at alle enheter må 

kunne plasseres i en kategori. Det samme gjelder egenskapen som gjensidig utelukkende, at 

det skal bare være mulig å plassere en sak i kun én av kategoriene til hver av variablene. 

Grupperingene har blitt gitt et fruktbarhetskrav, som betyr at enhetene har mer til felles enn 

bare samme verdi i undersøkelsen (Hellevik 2002). Religionens kompleksitet forhindrer at 

metoden gir fullstendig gjensidig utelukkende kategorier, som gjør at tvilstilfeller eller 
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dikotomier (variabler med to verdier) bestemmes til ’annet’ eller som den mest dominerende 

egenskapen.  

Å utarbeide en egen, ny, gangbar definisjon på et så omfattende felt, inviterer til 

kritikk og problematikk. Men da det ikke foreligger noen definisjon fra før, ble det helt 

nødvendig for å kunne utføre mitt forskningsprosjekt.13 Og som med avisutvelgelsen (Høst) 

og tendensmålinga (Allern), har jeg også her konsultert sentrale aktører i arbeidet. Redaktør i 

Dagen, Johannes Kleppa, presentasjonssjef Kjell Kvamme og journalist Jan Arild Holbek i 

Vårt Land, webredaktør i Kirken.no, Gunnar Westermoen, og professor Knut Lundby ved 

Universitet i Oslo, har gitt sine innspill og støtte til det som har blitt min metode for å finne 

og måle pressedekningen av kristendommen. At verken redaksjonen i Dagen eller i Vårt Land 

har klare skillelinjer og definisjoner i sin inndeling av ”kristenstoff”, fant jeg så overraskende 

at jeg førte retningslinjene opp i Vedlegg 2.  

Under følger en liste og forklaring av de ulike variablene med sine kategorier. Med 

unntak av fokus, er kategoriene felles for kristendom og islam. ’Type fokus’ for islam ligger 

som Vedlegg 3 for å opprettholde orden og struktur, samt å spare plass. Innholdet i 

parentesene er eksempler, og ikke ment som en uttømmende oversikt.  

 

Type fokus 
 

• TILHØRIGHET: Det eller de som omtales har en tilknytning til en av kategoriene 
under.  

o Den norske kirke  
o Andre trossamfunn (Frikirker, katolisisme) 
o Misjonsorganisasjoner (Misjonsalliansen, NMS)  
o Bistands-/omsorgsorganisasjoner (Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen, 

Strømmestiftelsen)  
o Ungdoms-/studentorganisasjoner (Ny generasjon, Laget, Kristenruss, kor) 
o Kristne undervisningsinstitusjoner (Gimlekollen, KG, DTS, private 

grunnskoler, bibelskoler, kristne folkehøgskoler) 
o Kristne medier (radio, tv, aviser, forlag, men også filmer og bøker)  
o Kristelige kulturelle grupper (band, kor, foreninger, reiseselskaper)  
o Andre meningsbærende og politiske organisasjoner  
o Annet (ikke klart, nevnt eller vesentlig) 

• PERSON: Person(er) dekket på grunn av sin stilling og/eller  
overbevisning. Personen(e) behøver ikke intervjues direkte for å være i fokus.   

o Ansatte i Den norske kirke (biskop, prest, kateket)  
o Ansatte i andre trossamfunn  
o Andre ledere, tillitsvalgte og frivillige 
o Medlem i organisasjon/kirke (-samfunn)  

                                                
13 Hoover (1993) var i nærheten med sin kvantitative kategorisering av religionsdekning, uten at dette bir direkte 
relevant for mine behov. Hans undersøkelse viser en alternativ måte å typifisere religion på.  
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o Troende person (kjendis eller ”vanlig”)  
o Annet (ikke klart, nevnt eller vesentlig) 

• ARENA: Arrangement i kristen regi/bygg  
o Religiøst møte/handling: Gudstjeneste, messe lovsang, bønn, evangelisering, 

velsignelse 
o Administrativt møte/prosjekt: Kirkemøte, bispemøte, menighetsmøte, 

generalforsamling, samt oppusning og reparasjoner, ”ren” undervisning (ikke 
leir), demonstrasjoner/protester  

o Kulturelt/sosialt arrangement: Konsert, utstilling, festival, idrett, leir, stevne, 
konkurranse/lotteri/basar, (pilegrims)reise, retreat (Skjærgårds, Oase)  

o Omsorgs-/bistandstiltak: innsamlingsaksjon, handlinger motivert av 
nestekjærlighet 

o Annet (ikke klart, nevnt eller vesentlig) 
• TEMA: Teologi og samfunn  

o Teologisk lære og praksis: Gud, Bibel, økumenikk (innen kristenheten), abort, 
homofili, kjønnsroller, blasfemi, motstrid til Bibelens lære. 

o Politikk: lovendring, stat/kirke, kristendom i skolen, ”sekulære” emner (miljø, 
bistand) 

o Samfunn: sekularisering, autoritet/makt, samarbeid på tvers av religioner, 
integrering, høytider, kriminalitet, medier  

o Tro/Verdi: leveregler, verdier, normer, etikk, ytringsfrihet, holdninger, tro 
o ”Internt nytt”: ny/endret liturgi, praksis, tiltak medlemskap, økonomi – 

innenfor en organisasjon  
o Annet (ikke klart, nevnt eller vesentlig) 

 
• HOVEDFOKUS/-PRIORITET 

o Trossamfunn 
o Person  
o Arena  
o Tema  

 
Type sak 

Mitt hovedfokus vil ligge på nyhetsdekningen. Men alt det redaksjonelle stoffet vil fordeles 
på type sak, likt metoden i  Nyhetsverdier (Allern 2001b: 101-102). Jeg har bestemt utelatt 
debattinnlegg, leserbrev og annet ikke ikke-redaksjonelt eller ikke-innkjøpt (debatt)stoff.  

• Artikkel: ”harde nyheter”, intervju, referat, notis og lignende. Hva, hvem, hvor, når.  
• Reportasje: featurestoff, portrett, skildringer. Hvordan, hvorfor.  
• Kommentar: leder, essay, kronikk, petit, kåseri anmeldelser, andakt.  

 
Type opphav 

Alle saker som registreres skal påføres en valør etter hvilket opphav saken har.  
• Saker med byline  
• Saker med byline fra andre enn redaksjonelt ansatte  
• Saker uten byline 
• Nyhetsbyråer 
• Sitatsaker: saker uten byline som viser til at saken er sakset/hentet fra andre medier.  
• Annet  
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Saksnivå 

• Lokal: noe som skjer på et visst sted med begrenset utbredelse for landet for øvrig.  
• Innland: noe som skjer i og gjelder for Norge nasjonalt.  
• Utland: noe som ikke skjer i Norge, internasjonalt.  
• Global: noe som gjelder hele verden uavhengig av geografi, universalt, eller både 

gjelder Norge og et eller flere andre land.  
 
Omfang 

Atekst er en tekstbasert database hvor verken bilde eller layout er tilgjengelig. På denne 
måten, er ordmengde det opplagte sammenligningsgrunnlag.  

• Antall ord 
 

Tendens 

Se diskusjon nedenfor i 3.4.2.  
 

3.4.2 Tendens 

Å spore fiendtlighet hos ei avis eller i den norske pressen som helhet, må gjøres gjennom en 

syntetisering av funn gjort på et lavere nivå. Jeg ser ikke hvordan karakteristikken fiendtlighet 

kan måles direkte, på en rasjonell måte. For å kunne besvare problemstillingen om hvordan 

religionsstoffet dekkes, er dermed tendens tatt med som variabel. Jeg kommer tilbake til 

diskusjonen rundt fiendtlighet i konklusjonen.  

Å bestemme tendens i mediene er kort fortalt ofte å vurdere hvorvidt en fremstilling er 

positiv, negativ eller nøytral. Dette gir naturlig nok mange grensetilfeller og mye spillerom til 

den eller de som til slutt skal avgjøre tendensen. Konsekvent systematikk er et krav til all 

innholdsanalyse, og allmenne retningslinjer er særlig viktig i tendensmålinger (Hadenius og 

Weibull 1970: 59). Hva som er positivt og negativt er åpenbare definisjonsspørsmål: ”Genom 

detta förfaringssätt kommer således mätningen att ske objektivt, medan de subjektiva 

avgörandena kommer att ligga i definitionen” (Hadenius og Weibull 1970: 60). Måter å 

forbedre definisjonene på kan være ved å spørre senderen og/eller mottakeren om hva som 

oppfattes som negativt eller positivt. En annen metode er å benytte seg av en ekvivalenstest, 

slik jeg har gjort.  

Metoden for å vurdere tendens bygger på nevnte medieforskere Stig Hadenius og 

Lennart Weibull i boka Press radio tv (1970) og Sigurd Allerns fremgangsmåte i kasusstudiet 

av ”Jaglands fall” presentert som kapittel fem i Flokkdyr på løvebakken (Allern 2001). Ingen 

av disse spesialistene på området har veldig klare føringer på hva som skal havne i hvilken 

kategori for sine kasus, og har naturlig nok ingen spesifikke eksempler på hvordan måle 

tendensen av kristendoms- eller islamdekningen. For å hjelpe etterprøvbarheten i mine 
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klassifikasjoner, har jeg bevisst vært så utførlig jeg kan i beskrivelsen av hva de tre utfallene 

kan være, da avgjørelsene må bygge på skjønn og egne kvalitative vurderinger. Klare 

tvilstilfeller bestemmes til nøytrale. Under følger en utgreining på generelt grunnlag, som bør 

suppleres med kodeboka for eksempler, bestemmelser og detaljer om retningslinjer.  

 Med ’positiv’ menes at hovedtendensen er vinkling, vurdering og/eller henvisninger 

som berømmer, skriver varmt om eller forsvarer den ”kristne” eller ”muslimske” aktiviteten, 

arrangementet, personen eller meningen. Konkrete eksempler er kristne eller muslimer som 

uttaler seg positivt; organisasjoner eller personer som yter bistand eller omsorg; økende tall 

for kirke- eller moskébesøk, konfirmasjon eller annet livsritual, kollekt/gaver og/eller antall 

medlemmer; reising av nye bygg eller etablering av organisasjoner; (hyggelig/livlig dekning 

av) feiringer og/eller kulturelle innslag som konserter, utstillinger og humor; økumenikk, 

samarbeid og enighet; portrettintervjuer; forkjemping av verdier som likeverd; god moral og 

framtidstro.  

Med ’nøytral’ forstås en balansert og nøktern fremstilling av et fenomen. Dette kan 

være generell, måteholden informasjon om gudstjenester eller andre religiøse møter, 

oppussing eller nyansettelser. En sak bestemmes også til nøytral i tvilstilfeller, når det er 

uvisst om eller hvor mye den heller mot en eller begge sidene. Om en sak har en jevn 

blanding av positive og negative dragninger, blir tendensen ingen av delene, men ”utjevnet” 

til nøytral. Det må understrekes at nøytral er mer enn en restkategori, og som trolig vil være 

den største i resultatene, hvis pressen følger sin yrkesetikk. Det er ikke et mål i seg selv at 

flest mulig saker skal havne i den ene eller andre ”grøfta”. For kristendommen er diskusjonen 

om å skille stat og kirke også plassert her, da jeg ikke vil gå inn på hvilken av de foreslåtte 

endringene som er positive eller negative for Den norske kirke. Nøytralt er også om noe 

referer til en eldre/historisk (negativ eller positiv) hendelse, i stedet for å skildre hendelsen 

som hovedtema. Slike sekundære/refererende saker får nøytralt fortegn.  

Med ’negativ’ tendens menes angrep, harselas, sarkasme eller kvass kritikk mot 

person, samfunn, aktivitet eller mening – selv om det allment kan være noe som fortjener ris. 

Dette innebærer også dårlige resultater i meningsmålinger, og kritiske uttalelser fra 

enkeltpersoner, ytre/indre stridigheter eller uro. Herunder kommer også bistand og 

omsorgstiltak som ikke fungerer, nedgang i besøkstall, konfirmanter, kollektgaver og 

medlemstall; riving av bygg eller nedleggelse av organisasjoner; kriminelle handlinger, 

konflikter, mishandling, terror og uenigheter; skepsis, negativitet og manglende framtidstro, i 

likhet med saker som fremstiller kristendom eller islam på vei tilbake, mens sekulariseringen 

skrider frem; tvil og opprør mot sannheter og trosgrunnlag i kristendommen eller islam. 



 58 av 134 

 4. ANALYSE 
Det er hensiktsmessig å ta med et funn om dekningen av kristendom og islam uavhengig av 

tendens, simpelthen fordi det ikke er gjort før. Å forstå hele dekningsbildet er også vanskelig  

foruten å se flere sider dimensjoner av stoffet.  

Før jeg går videre, vil jeg påpeke at man må være forsiktig om man bruker resultatene 

til å sammenligne islam og kristendom, særlig i forhold til antall saker skrevet om de to 

religionene. Definisjonene kan gi betydelige utslag for mengde. Jeg har, som nevnt i 

metodekapitlet og i kodeboka (Vedlegg 1), tatt med langt fra alle sakene som dukket opp ved 

leting med utvalgte søkeord. Samtidig er det muligheter for at det finnes saker utenfor mine 

søkeord som vil passe inn i definisjonen for hva en kristen eller islamsk sak er. Metodisk har 

kvantitative bestemmelser og kvalitative avgjørelser holdt enkelte saker utenfor. Ved en eller 

to anledninger var det spørsmål om noen saker skulle fjernes fordi de havnet i kristne 

trossamfunn utenfor de avklart i kapittel 2.3.1. I tillegg kan det ikke utelukkes at Atekst ikke 

har plukket opp absolutt alle artiklene i søkeprosessen. Jeg råder i alle fall leseren til å studere 

metodekapitlet for å kjenne til utvelgelsesprosess som ble anvendt i denne oppgaven.  

Når det er skrevet, har jeg god tro på at mine definisjoner og funn kan brukes til  

både dialog, debatt og opplysning. Metoden er langt fra feilfri, men da det ikke er gjort 

tilsvarende undersøkelser på området før, tror jeg materialet mitt er med på å legge et 

grunnlag.  

 

4.1 SAMLET 

Flere av aspektene av dekningen studert under, vil utdypes i kapittel 4.2 for avisnivå. Islam 

vil sammenlignes parallelt og samtidig med presentasjonene av de ulike temaene.  

 

4.1.1 Omfang  

Etter å ha søkt etter, filtrert og fjernet sakene i henhold til metoden, står jeg igjen med 365 

artikler med kristent stoff. Antallet islamske saker er rundt halvparten med 188, altså 177 

færre. Dette gir en total på 553 saker. Det utgjør et snitt på 6 saker om islam og nærmere 12 

for kristendommen per avisdag i søkeperioden i de utvalgte kildene.   

Hver avis og NTB har i gjennomsnitt 37 kristne og 19 islamske saker på trykk i 

perioden. Det betyr henholdsvis litt mer enn en hel og en halv sak om dagen. Adresseavisen 

har flest og Klassekampen færrest kristne saker. For islam har NTB desidert flest med 69, 

mens Nordlys og Harstad Tidende bare har tre og to i hele søkeperioden. På slutten av kapittel 
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3.3 antok jeg at treffmengden for religionsdekningen kunne bli redusert på grunn av at 

innkjøpt stoff muligens ikke ville dukke opp i Atekst. Antakelsen virker ikke å ha fått utslag, 

verken for manglende meldinger eller religionsdekning, med ett unntak: Fædrelandsvennen 

ville ha ytterst få saker om islam, om nyhetsbyråene ikke ble talt med.  

 

Andel av total  

I søkefasen registrerte jeg både hvor mange saker som kom frem ved bruk av de gitte 

søkeordene, og hvor stor den totale tekstproduksjonen var i søkeperioden. Dette ble gjort for å 

få en indikasjon på hvor mye av det publiserte stoffet som har relevans for min definisjon av 

kristendom og islam. Resultatene vises i Tabell A.  

 

Tabell A: Omfang, andeler og ordmengde for alle sakene samlet 
Omfang Kristendom Islam Samlet 
Relevante saker 365 188 553 
Funn med søkeord 2197 947 3144 
Funn totalt i perioden 40778 40778 40778 
Saker av søkeordfunn 16,6 % 19,9 % 17,6 % 
Saker av funn totalt 0,9 % 0,5 % 1,4 % 
    
Ord fra relevante saker 121560 73336 194896 
Ord per artikkel 333 390 352 

 

For kristne saker passer under 17 prosent innenfor kriteriene. Tilsvarende for islam er nesten 

20 prosent. Det betyr at fire av fem artikler i søket ikke blir benyttet. Dette har flere 

forklaringer.  

For det første er det de tekniske hindrene. Mange treff er (forside)henvisninger til 

andre saker, rene billedtekster eller leserinnlegg. Innholdsmessig utelukkes bevisst korte 

stykker om framtidige gudstjenester, bisettelser/begravelser og kommende konserter med 

kristne/muslimske koblinger. Dette er mer informasjonsarbeid enn redaksjonell jobb. Ellers 

blir verken nekrologer, jubilanter, spalter som ”dagen i dag” og navnedager vurdert, selv om 

de skulle ha tydelige religiøse undertoner. Se Tabell B over hvilke kilder som har spor av 

disse.14 For islam fant jeg ingen forekomster som kunne passe inn i en egen tabell.  

For det andre, dukket det etter hvert opp mange flere ikke-relevante søkeord enn de  

                                                
14 Tabellen baserer seg på hva som publiseres i Atekst av slike kunngjørings- og informasjonsseksjoner i 
søkeperioden og som blir plukket opp av søkeordene, ikke hva som faktisk befinner seg i avisa eller ikke.  
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som var plottet inn i Atekst i utgangspunktet. Mengden religiøse begreper i egennavn og 

stedsnavn, uttrykk og ordtak, og nevnte begivenheter og livsritualer rundt om i dette landet, er 

funn i seg selv. Fenomenet utdypes nærmere senere.  

For det tredje må sakene ha et tydelig fokus på kristendom eller islam, som 

definisjonene understreker. Flere tekster har elementer, personer eller annen tilknytning til 

den respektive religionen, men tas likevel ikke med fordi fokuset er andre steder. Dette kan 

gjelde alt fra en sak om påske med ski i stedet for Jesus, like til voldelige konflikter som kun 

er et kampreferat. For islam gjelder samme regler, og her har de fleste sakene om terrorisme 

og jihad (islam hellig krig) blitt holdt utenfor. 
 

Tabell B: Informasjon som utelates av saker om kristendommen der dette forekommer 
Kilder 
kristendom 

Guds-
tjeneste  

Bisettelser/ 
nekrologer  

Jubilanter/ 
navn  

”Dagen  
i dag”  

”Det 
skjedde” 

Framtidig 
kultur  

Verdens Gang    Ja   
Dagbladet      Ja  
Klassekampen        
Aftenposten   Ja     
Adresseavisen   Ja  Ja  Ja 
Bergens Tidende    Ja  Ja  
Fædrelandsvennen  Ja Ja Ja Ja  Ja 
Nordlys        
Harstad Tidende  Ja     Ja  
NTB    Ja  Ja  

 

Begge religionene utgjør under en prosent av den totale saksmassen, og kryper samlet så vidt 

over en prosent. Det er vanskelig å si hvor stort dette er i forhold til andre saksområder uten 

reelle sammenligningsgrunnlag, men Allerns undersøkelse (2001b) tyder på at det er lite.  

Andelen øker noe hvis man tar hensyn til at langt fra alle oppføringer i Atekst er 

hovedtekster. Egne tester viser at drøyt 25 av 100 treff i Atekst, uansett innhold, ikke er 

regulære journalistiske produkter, men annet materiale som billed- og forsidehenvisninger. 

Ved å redusere den totale treffmassen med en fjerdedel, løftes andelen stoff om det kristne så 

vidt over en prosent, mens den totale for islam og kristendom nærmere seg to. 

Prosentverdiene blir ikke særlig høye uansett utregningsmåte.  

 

Ord 

Antall ord i de utvalgte sakene er nærmere 200.000. Gjennomsnittet er 352 ord per sak.  

For kristent stoff var antall ord totalt 121.560, som gir et gjennomsnitt på 333. For stoff om 

islam er det tilsvarende tallet 73.336, og 390 ord per sak. Islam har altså færre saker, men 
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flere ord når det først skrives om religionen. Utslagene er ikke store avisene mellom, mens 

NTB har noen lavere snitt enn de andre. Dette skyldes i stor grad den store 

artikkelproduksjonen og ”meldeplikten” nyhetsbyrået står for. Klassekampen er avisunntaket 

for ordmengde. Avisa skriver over dobbelt så mange ord per sak enn gjennomsnittet, for 

begge religioner. For kristendommen er snittet 762, der avisen har færrest saker av samtlige 

kilder. For islam er ordsnittet 1000. Kun Harstad Tidende og Nordlys har færre saker på trykk 

enn Klassekampen. 

 

Periode  

Norge er et land som vektlegger høytidene jul og påske, også i mediene (Romarheim 2004: 

175). Dette støttes i Figur A som sammenligner de to religionene etter hvilke av de tre 

periodene sakene kommer fra.  

 
Dekningen av kristendommen har en logisk inndeling, proporsjonalt med antall dager i hver 

av periodene. Jula har mest med 175 saker, flest avisdager i utvalget (14) og er også sett som 

mest tradisjonsrike av de tre periodene. Påsken følger på med 119. Her var det et par flere 

helligdager, flere skiturer og færre avisutgivelser (11). Den konstruerte uka har drøye 

halvparten av dagene (6), der alle er ordinære. Dermed blir ikke saksantallet høyere enn 71.  

Islam har en helt motsatt kurve. 123 av de totalt 188 sakene, 65 prosent, stammer fra 

de få dagene i den konstruerte uka. Nå har riktignok NTB rekord for begge religioner i denne 

perioden, med 53 saker. Totalt sett er det altså flere saker for islam enn for kristendom i den 
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konstruerte uka, selv uten telegrambyrået (70 mot 59). For den konstruerte uka, gir kildene ut 

21 saker om islam og 12 om kristendom i snitt per dag. Muhammed-karikaturene er den 

viktigste forklaringsfaktoren. 89 av totalt 188 om islam, eller over 47 prosent av sakene, 

omhandlet hendelsene og den påfølgende debatten.  

 

Figur B ser sakene om kristendommen fordelt på søkeperiodene og de ulike kildene.  

 
Her stikker Adresseavisen, Fædrelandsvennen og NTB seg ut. Bruken av daglige andakter 

eller tekster fra Bibelen, er hovedårsaken til de to avisenes dominans i antall. Dessuten har 

begge en jevn dekning av materiale tilknyttet lokale kirker eller organisasjoner. Klassekampen 

har lite kristenstoff, men mye debatt (som faller utenfor definisjonene). I påsken 2006 har 

avisa en inngående diskusjon om Gud finnes. Selv om andelen kristendom er lav, er det mye 

snakk om rettferdighet og bistandsarbeid i utlandet, som fortolket kan ses på som kristelige 

fokus. Om man bare ser på antall saker, fremstår avisa som mindre opptatt av kristendommen 

enn sine konkurrenter. Men på grunn av sin relativt lave redaksjonelle masse, har 

Klassekampen høyest andel av samtlige i forhold til produserte saker for både kristendommen 

og islam. Dette vender jeg tilbake til i avsnitt 4.2.1.  

 

Manglende dekning?  

Fra planleggingsfasen har det vært en utfordring å forholde seg til omfanget eller en antatt 

mangel på dekning. Spørsmålet har lydt om taushet fra pressen for kristelige tema også er en 
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form for dekning eller standpunkt. For vektleggingen og prioriteringen av ulike saksområder, 

stoffmiksen med andre ord, sier noe om avisens prioriteringer og verdier (Allern 2001b: 120, 

137). Vårt Land-journalist Holbek, med over 30 år i bransjen, mener bestemt pressedekningen 

av kristendom har minket, i likhet med omfanget av NTB-meldinger om kristenliv og antall 

journalister på kirkemøter og generalforsamlinger (Holbek 22.10.2007). At det er få saker om 

religion av den totale massen i dag, er allerede bekreftet både i mine og Allerns 

undersøkelser. Men da kristendommen står såpass mye sterkere enn islam blant de troende i 

Norge, er det besynderlig at deres prosentandeler er såpass like. 

Det kan virke som kristendommens posisjon i mediene og offentligheten skrumper, 

uten tallfestet materiale om den historiske utviklingen. Nedleggelsen av livssynalternativet og 

innføringen av det nye obligatoriske kristendomsfaget i grunnskolen i 2001, ble begrunnet i 

hensynet til kulturarven og den nasjonale enhetskulturen (Johansen 2001: 195). Nå om dagen, 

er det å skille kirka fra staten et helt reelt alternativ. Heller ikke den kristne formålsparagrafen 

i Grunnloven står støtt.  

  Allern (2001b: 222) konkluderer med at den norske pressen stort sett er ”seriøs og 

samfunnsorientert, men den representerer sjelden stemmene til de som ikke har makt og 

myndighet.” Lav dekning kan altså skyldes at kirka ikke er så populær som før og har mistet 

mye av sin samlede autoritet. En slik oppfatning gir lav uttelling på VISAK-kriteriene (se 

2.4.2). Identifikasjon skårer nok høyest av de fem, så fremt det ikke er en konflikt på gang.  

 

Inkorporert i kulturen?  

Det er viktig ikke å se bort fra de aspektene som ikke tas med i hovedtabellene. Som indikert i 

kapittel 2, er religion ikke bare et kvantifiserbart saksområde på lik linje med de andre, men 

noe mer overhengende og bakenforliggende som spiller inn i resten av dekningen. 

Kristendommen ligger i den nasjonale historien, kulturen og samfunnsforståelsen.  

Fra mine egne undersøkelser ser jeg tre tråder verdt å nøste i. Den første er rekken 

debattinnlegg, kommentarer og kronikker som har dukket opp i søket. Nesten en fjerdedel av 

sakene om kristendommen er i kommentarsjangeren. Dette kan skyldes interesser og 

meninger blant folk, men også at avisene gir plass for å sette temaene på dagsorden, særlig 

om det tas med på leder- og kommentarsidene (Ali 2004: 16). Betydelige mengder saker ble 

fjernet fordi de stammet fra lesere og ikke redaksjonelt ansatte i avisa. Dette bekrefter min 

antydning i innledningen om at religion er noe som engasjerer folk. Terskelen for å skrive et 

leserinnlegg er relativt lav med dagens elektroniske muligheter, men veien er nokså lang fra å 

lese en artikkel, til å analysere den, gjør seg opp en mening og ta seg bryet med å skrive ett 
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tilsvar. Og kommentarene til papiraviser er som regel lengre enn de til nettutgavene. Selv om 

kristendommen ikke dominerer i kvantum, er ofte debattantenes ytringer sterkere enn for det 

gjengse saksområdet.  

Det andre åpenbare eksemplet vises allerede i fremgangsmåten. For å få mest mulig 

relevante søk, var det nødvendig å ekskludere en rekke ord i databasesøket som passer 

innenfor søkekriteriene. Det er en oppvekker å se hvor mange norske navn, steder og 

språkbegreper som stammer fra eller inneholder religiøse begreper som kirke, kristen, gud, 

prest og tro. Og dette er bare for et begrenset utvalgt kilder, i et kort tidsrom med et utvalg 

søkeord. Jeg oppfatter at samlingen av disse uttrykkene er interessant nok for konteksten til å 

gjengis her. Den følgende lista, i alfabetisk rekkefølge, er rensket for irrelevante ord som 

dukket opp i søket, for eksempel ’Walter’ eller ’halter’, om man søker etter ’alter’:  

 
Alterskjær, Baptista, Baptiste, Biskopstø, Bispehaugen, Bispegata, gudbenådet, 
Gudbjør*, Gudbrand*, Guddal, Gudding, Gude, Gudefin, Gudesen, gudfar, 
Gudjohnsen, Gudim, Gudjon, Gudlei*, Gudme*, gudmor, Gudmun*, Gudny, Gudrun, 
gudskjelov, Gudvangen, herregud, Kirkebukten, Kirkebø*, Kirkedam, Kirkegaard, 
Kirkegård, Kirkelinna, Kirkenes, Kirkemo, Kirkenær, Kirkeparken, Kirkeristen, 
Kirkeru*, Kirkestappen, Kirkestuen, Kirkesæter, Kirkesæther, Kirkeveien, Kirkevik, 
Kirkevoll, Kirkeøy, Kirknes, Kirkvaag, Kristj*, Kristensen*, Krist, Kristenn, Krister, 
Kristian*, Kristin*, Kristlina, kristtorn*, Kristvik, Prestbak*, Prestbakk*, Prestberg, 
prestegjeld*, Prestegården, Presterud, Prestesetinsvatnet, prestfjord*, Prestfoss, 
Prestgard, Presthaug, Presthus, Prestmo, Prestrud, Prestvik og syndebukk.  

 

Utover denne ”hellige rekka”, plukket jeg opp eksempler på uttrykk og fraser som stammer 

fra kristen terminologi; Før Kristus, etter Kristus, gud forby, om gud vil, bli lys, gud vet, og 

frelseren. Omskrivingen av en redningsmann eller -kvinne er typisk for sportssidene, men 

under søket var det Jo Nesbøs roman Frelseren som figurerte oftest utenfor konteksten.  

For det tredje finnes mangt et ord med referanse til kristendommen, tro og 

engasjement for religiøs virksomhet blant de utelatte tekstene om jubileer, dåp, bryllup og 

begravelser, som vist i Tabell B. En tilsvarende tabell for islam ville vært tom. ’Moskedalen’, 

’Mosken’ og ’Moskenesgrunnen’ dukket opp i søket, men stammer ikke fra moské. Disse 

funnene sier også noe om kristendommens påvirkning på det norske språk og samfunn, i 

motsetning til innflytelsen fra islam – som i større grad utøves av Norges immigrerte 

folkegrupper.  
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4.1.2 Tendens  

Å kartlegge omfang og andeler for ulike områder av dekningen, er både viktig og rett – særlig 

ettersom det ikke er gjort tidligere. Brennpunktet i min problemstilling er å se på hvilken måte 

verdens to største religioner blir fremstilt i norsk avispresse. For å presentere dataene, har 

tendensmåling blitt tatt i bruk. Det å bestemme om en sak skal ha verdien positiv, nøytral eller 

negativ, har ikke vært enkelt. Med ujevne mellomrom støtte jeg på vriene variasjoner og 

hybrider. Dette gjelder ikke bare for tendens. Tre tydelige ledetråder har hjulpet meg gjennom 

kodeprosessen.  

For det første har det vært viktig hele tiden å vurdere sakene i det lys av hvordan 

kristendommen eller islam presenteres for et publikum. Enkelt forklart kan man bruke 

følgende tanke: Hvis alle saker om kristendom/islam hadde vært slik, hva slags inntrykk av 

religionen ville da en leser sitte igjen med? Det vil for eksempel si at en rederlig og nøktern 

fremstilling av ei kirke som rives, muslimer som blir drept, eller intern krangling mellom to 

trosretninger, settes til negativ, selv om måten saken er skrevet på ikke nødvendigvis er ladet 

på en spesielt kritisk måte. Skulle fremstillingen være sterkt positivt eller negativt ladet, der 

det harseleres, argumenteres ensidig eller brukes større mengder negative eller positiv ladde 

ord, vil tendensen selvsagt bestemmes deretter. Både innholdet, formen og fokuset er altså 

med å skape tendensen. 

Den andre ledetråden var alltid å måle tendensen ved å se hele saken under ett.  

Underveis i kodingen ble det klart at tendensen i tittelen ikke alltid følger innholdet. Sakene 

ble sett på som en helhet, der det samlede inntrykket fra innledning og brødtekst avgjorde 

tendensen. 

Tredje og siste ledetråd har vært å bestemme klare tvilstilfeller til ’nøytral’.  

 

En enkel måte å presentere resultatet på, er ved hjelp av indeks. Denne regnes enkelt ut ved å 

trekke de negative sakene fra antallet med positive og fjerne de nøytrale, jamfør Allerns 

metode i Flokkdyr på Løvebakken (2001a). Dette er en enkel og forståelig mekanisme.  

Årsaken til at forhåndstall eller prosentandeler ikke brukes for denne indeksen, er å unngå 

situasjoner der 100 prosent blir konklusjonen, om eksempelvis alle sakene for ei avis var 

positive.  

Et unyansert samlebilde, illustrert i Figur C, viser en veldig tydelig tendens i 

resultatene: Norske aviser dekker kristendommen klart positivt, og islam rungende negativt. 

Kristendommen får et indekstall på + 52, mens islam har minus (-) 57. Her er det viktig å 

skyte inn at nærmere halvparten av alle artiklene, 252 av 553, ble bestemt nøytrale. Hadde de 
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andre artiklene fordelt seg likt på pluss- og minussiden, ville totalen uansett vært 0. 

Interessant er det å merke seg at når man ser de to religionene under ett, er dekningen til de ti 

kildene tilnærmet helt balansert.  

Mange av sakene om islam er som nevnt om Muhammed-karikaturene. De fleste av 

disse har, forståelig nok, fått et negativt fortegn hva tendens angår, som tar mye av støyten for 

utfallet. En annen forklaringsfaktor er problemet med å skille islamsk religion, kultur og 

politikk. Dette finnes det flere eksempler på i mitt dataunivers, blant i Bergens Tidende 

(Vedlegg 6A) og Fædrelandsvennen (Vedlegg 6B). I kjølvannet av publiseringa av 

profettegningene måtte Islamsk Råd Norge også i fjor ut og ta avstand fra voldstrusler 

fremsatt med islamsk merkelapp (Vedlegg 6C).  

 
Figur D viser tendensindeksen for hver av kildene. For kristendommen kom Dagbladet og 

NTB negativt ut, mens Klassekampen og Aftenposten gikk i null for de aktuelle søkeukene, 

samlet sett. Adresseavisen og Fædrelandsvennen dominerte på plussida, men var også de 

eneste to med faste andakter. Andaktene kodes som positive kommentarer konsekvent 

ettersom de gir kristne fritt spillerom til å dele sitt budskap. For Adresseavisen er dette 

nærmest halvparten av sakene, mens det samme kan sies om flertallet av Fædrelandsvennens 

stoff med positiv tendens. Å fjerne andaktene eller å bare se på artiklene, ville altså skapt et 

bilde betydelig nærmere balansert dekning for disse to kandidatene, og i grunn avisene totalt.  

Dagbladet var på forhånd den avisa som det var rettet mest spenning til grunnet sitt 

syn på kristendommen. Konfrontert med funnene i undersøkelsen til Agenda 3:16, der graden 
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av negativitet var stor i forhold til VGs dekning, svarte daværende nyhetsredaktør Eivind 

Ljøstad at Dagbladet har grunnleggende skepsis mot religion (Utaker 2005b: 8). Mine 

definisjoner og nyhetsbildet de gitte måleukene kan alle bidra til utslag den ene eller andre 

veien for alle avisene, men at søylediagrammet endte opp slik, er nok ikke helt tilfeldig. 

Muligens ironisk ment, men i seg selv interessant, er ”Sitatet” i Dagbladet 12. april (Vedlegg 

5F). Her gjengis Første korinterbrevs kapittel 15, vers 14 i Det nye testamentet: ”Men er 

Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap intet, og deres tro er meningsløs”. Dette verset er  

svært sentralt for kristne i å understreke viktigheten i Jesu oppstandelse fra de døde.  

 
 
For islam er det mange røde søyler som peker nedover. Kun Nordlys kom over streken, da de 

eneste tre sakene om islam ble klassifisert som en positiv og to nøytrale. Som senere avsnitt 

skal vise, blir tendensen negativt ladet av en høy andel artikler og fokus på konflikter i 

utlandet. Aftenposten og Fædrelandsvennen viser klare tilbøyeligheter. NTB er det grelleste 

eksemplet her, og da nærmere førti prosent av sakene er negative, blir indeksen -33. 

Noe annerledes blir synet på tendensen om man deler indeksen inn i de ulike 

søkeperiodene. Figur E viser hvordan påsken er tida for mest positivitet for kristenheten. 

Dette stemmer i utgangspunktet veldig godt overens med budskapet i den kristne høytid, da 

tro på en oppstandelse fra de døde er knutepunktet i Bibelen. Jeg vil bli svært overrasket om 

dette er bevisst. På forhånd hadde jeg forestilt meg at jula ville være den hyggeligste med 
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sekulærjournalistiske øyne, og i alle fall ville få mer positive utslag enn den konstruerte uka, 

noe den ikke gjør.  

 I sterk kontrast står en av kommentarene til Nordlys i påsken (Vedlegg 5A). Etter 

Agenda 3:16s kriterier faller dette innenfor kampanjejournalistikk mot kristendommen. 

Journalist Merethe Ekanger skriver blant annet:  

”Maria Magdalena, som hadde en sentral rolle som en av Jesus disipler, er redusert til 
en angrende og avdanket hore [...] Funnet av Judasevangeliet beviser at Bibelen slett 
ikke er Guds ord, den evige sannhet samlet mellom to permer. Forhåpentligvis vil 
funnet påføre kirkens mørkemenn, bokstavrytterne, den ydmykhet de trenger.” 
  

For islam er alle periodene på minussida, minst i jula, mest i den konstruerte uka. Detaljene 

bak dette utfallet vil nyanseres ytterligere underveis og utdypes for avisnivå i 4.2.  

 
 

Tendens og reliabilitet 

Mine bestemmelser utfordrer reliabiliteten. Jeg har argumentert for mine valg i metoden og i 

kodeboka for å opprettholde etterprøvbarheten. Det er ikke til å unngå at konsentrasjonen kan 

svekkes og feil kan begås for såpass store tekstemengder med tilhørende rekker av verdier. En 

fordel med å kode så mange variabler, er opplevelsen av at stoffet modnes underveis. Dette ga 

en ekstra støtte til at variablene fikk verdier i tråd med definisjonen og kodeboka.  

I tillegg fikk jeg medstudent Lena Skattum til å vurdere tendensen i de fem første 

sakene om kristendom fra hver avis og NTB, totalt 50 saker (Vedlegg 4). Uten å kjenne mine 

resultater, bestemte hun hva som var positivt, negativt og nøytralt etter å ha lest metoden og 
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definisjonene som presentert i denne oppgaven. Resultatet viste et samsvar på 76 prosent. 

Dette anser jeg som holdbart, spesielt da Skattum ikke hadde tilgang på de spesifikke 

avklaringer i kodeboka.  

 Tendensen kommenteres kun ut fra mine metoder og sammenligningen mellom 

kristendom og islam. Hvordan tendensen er i forhold til andre stoffområder er meg ikke 

bekjent. Herfra og ut vil tendens integreres i analysen for de påfølgende delkapitlene. 

 

4.1.3 Opphav 

Ikke å finne forskjeller er også et funn. Ved å se sakene i henhold til opphav, var det ventet 

nokså klare utslag religionene mellom, særlig med tanke på tendens. Således ble det ikke. Av 

alle aspektene som blir analysert i denne oppgaven, er opphavet det med færrest tydelige 

utslag. Sakene er klassifiserte etter egen byline, annen byline, uten byline, nyhetsbyrå, 

sitatsak.  

 
Tabell C: Opphav for kristendom og islam, i tall og prosentandel 
Opphav Kristendom  Andel  Islam  Andel  
Egen byline 152 41,6 % 71 37,8 % 
Annen byline 40 11,0 % 8 4,3 % 
Uten byline 113 31,0 % 72 38,3 % 
Nyhetsbyrå 31 8,5 % 21 11,2 % 
Sitatsak 29 7,9 % 16 8,5 % 

Total  365 100,0 % 188 100,0 % 
 

Samlet sett er det nesten ingen forskjell mellom kristendom og islam, jamfør Tabell C. Den 

lille andelen nyhetsbyrå og sitatsaker, i forhold til saker uten byline, er mest påfallende. 

Hadde journalistene vært nøyere med å anerkjenne hvor stoffet er hentet fra, ville noen saker 

’uten byline’ flyttet seg til andre kategorier. Det er selvsagt noen ulikheter avisene mellom.  

Mest variasjon finnes i sakene som berører kristendom. Andelssøylene i Figur F under 

gir et noe skeivt bilde på spredningen. Fædrelandsvennens høye andel ’annen byline’ skyldes 

så å si kun andaktene, som er skrevet av ikke-redaksjonelle medarbeidere. Det samme kan 

sies om Adresseavisens ’uten byline’, som primært er andakter uten nevnt forfatter – i alle fall 

ikke i Atekst. Ellers hentes mye av stoffet i de større avisene utenfra. Dagbladet og 

Aftenposten er ”verstingene”, etterfulgt av VG. Bergens Tidende og lokalavisene ellers har 

over 70 prosent egenproduksjon. NTBs høye andel saker ’uten byline’ er stort sett 

egenprodusert stoff, men klassifiseres ikke slik når de ikke har personnavn i signaturen.  

Mer interessant er det kanskje at islam har betydelig flere aviser med høyest andel  
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’egen byline’ (Figur G), selv om kristendommen så vidt er foran totalt sett. Adresseavisen og 

Fædrelandsvennen skiller seg ut med svært lav andel egenprodusert materiale. 

Kun fire av 16 saker har egen byline for Trondheimsavisa, men da opphavet er uklart 

presentert i Atekst, kan det være flere av de åtte sakene uten byline også har fått journalistisk 

behandling fra redaksjonen. For Sørlandets største avis, er det ingen tvil om at ansvaret for 

islam-dekningen overlates til NTB. Nyhetsbyrået eier rettighetene i 13 av 20 saker.  

 



 71 av 134 

For de resterende avisene, er andelen egenprodusert over 60 og 70 prosent. Nordlys og 

Harstad Tidende har riktignok 100 prosent, men med henholdsvis tre og to saker er ikke dette 

oppsiktsvekkende.  

Disse funnene har lite eller intet utslag i tendensen, heller ikke religionene mellom. 

Dekningen av islam er stort sett proporsjonalt mer negativ enn den for kristendommen, 

uansett opphav. For begge religionene minker positiviteten gradvis jo lenger unna opphavet 

er. En foreløpig konklusjon er dermed at nærhet i opphav gir mer positiv tendens, men ikke 

like tydelig som ventet. Samtidig er det ingen nevneverdig variasjon mellom kristendom og 

islam samlet sett. Opphav vil ikke gjennomgås ytterligere i delen for avisnivå.  

 

4.1.4 Type sak  

Som beskrevet i metodedelen, ble de ulike sakene også kodet etter type. Artikkel, reportasje 

og kommentar var alternativene. I kodearbeidet var det ikke så vanskelig å skille mellom 

disse tre, men heller avgjøre hva som var kommentar og redaksjonelt meningsstoff versus 

debattstoffet fra lesersiden. Blant annet Klassekampens generelle profil og måten stoffet 

lagres på i Atekst, framtvang noen skjønnsmessige valg. På en samletabell, fordelte sakene 

seg til slutt på følgende måte:  

 
Tabell D: Type sak for kristendom, islam og samlet  
Sakstype Kristendom Islam Samlet 
Artikkel 209 148 357 
Reportasje 68 20 88 
Kommentar 88 20 108 
Sum 365 188 553 

 
Artiklene preger dekningen. Om man sprer sakene på de ulike søkeperiodene, er funnene 

nokså tydelige. For kristendommen fordelder de tre typene seg nokså jevnt i de ulike 

periodene: flest artikler, få reportasjer, og noen flere kommentarer. Denne fordelinga går igjen 

fra andre undersøkelser for alle stofftyper (Allern 2001b: 104-106; Poole 2002). Av NTBs 55 

saker er hele 52 artikler. De tre andre er reportasjer, og altså ingen kommentarer. Et par andre 

kilder bryter normen ved at de ikke har flest artikler. Klassekampen har flest kommentarer. 

Bergens Tidende har 13 reportasjer kontra 11 artikler. Den høye featureandelen består i mye 

kirkenytt fra - og personer i lokalmiljøet rundt høytidene jul og påske.  

For islam er andelen jevnt lav for kommentarer og reportasjer, men har en betydelig 

oppsving artikler i den konstruerte uka (Tabell E). Den absolutt største andelen stoff her 

kommer fra bråket med Muhammed-tegningene som florerte i hele februar og mars der uka 
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hentet sine dager fra. Fra NTB er det kun én reportasje og én kommentar totalt, samt 67 

artikler. Adresseavisen og Harstad Tidende har ingen kommentarer for islam, mens Nordlys 

ikke har noen reportasjer.  

 
Tabell E: Dekning for islam fordelt på periode og type sak  
Islam Artikkel Reportasje Kommentar Samlet 
Jul  21 5 0 26 
Påske  29 3 7 39 
Uke  98 12 13 123 
Sum  148 20 20 188 

 

Tendens 

Et av mine hovedfunn for den samlede dekningen, er utslaget på tendensen i henhold til type 

sak. Ved igjen å ta tendensindeksen i bruk, Figur H, hersker det ingen tvil: artiklene er 

generelt negative. Hadde jeg kun lagt artikler til grunn, ville også kristendommen endt opp 

med en negativ tendens totalt.  

 
 
På den annen side, finnes det knapt negative reportasjer. I 9 av 20 forsøk (10 for islam og 10 

for kristendom), har kildene ingen reportasjer med minustegn foran. For indeksens del er det 

ingen negative resultat for kristendommen, og bare Harstad Tidende og NTB for islam. I den 

totale indeksen er det dermed ikke overraskende at kun reportasjen levnes på plussiden for 

saker for islam, om så bare så vidt. Når det gjelder kommentarene, var det mer ymse. Dette 

kommer jeg tilbake til i seksjonen for avisnivå.  
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Et forskningsprosjekt kan godt ha teser, men bør ikke forutse sine funn. Jeg hadde 

ikke ventet at tendensen skulle slå så tydelig ut for type sak, men gjennomførte koblingen for 

å være sikker. Disse oversiktene over type sak og dets tendenser forklarer mye av de tydelige 

utfallene for tendensindeksen samlet og fordelt på periode, som vist i Figur C, D og E. 

Ettersom det er flest artikler i den konstruerte uka for islam og i jula for kristendom, er det 

enklere å forstå hvorfor disse søylene peker henholdsvis svært langt nedover og uventet kort 

oppover. Samtidig må tendensforskjellen mellom jula (14 positive, 53 nøytrale, 29 negative) 

og påsken (15 positive, 39 nøytrale, 12 negative) for det kristne stoffet noteres. Men ved å ta 

hensyn til flere faktorer samtidig, kommer det frem hvor få saker det er snakk om slik at 

tilfeldigheter får større utslag. Dessuten spiller også samtidens hendelsesforløp inn. 

 

4.1.5 Saksnivå 

 
En relevant faktor i analysen, er å se på sakens nivå: lokalt, nasjonalt, internasjonalt eller 

globalt. På hvilket plan slipper religionen til? Over halvparten av NTBs saker har røtter i 

utlandet. Å innhente og sile datastrømmen som pumpes inn fra andre deler av verden, er en av 

nyhetsbyråets viktigste oppgaver. For samlediagrammet i Figur I, var det derfor mer passende 

å fremstille avisene uten NTB. Disse søylene danner et nokså uttalt bilde av hvordan 

fordelinga er – ikke svært ulik den jeg forestilte meg.   

Avnittet for kristendom har klart flere lokale saker enn innen- og utenriks. At ’global’ 

har nest flest treff, skyldes primært andaktene i Adresseavisen og Fædrelandsvennen. Ellers 
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dukker det opp en og annen diskusjon rundt kristendommens teologi, særlig ved jul- og 

påsketider. Noen saker er en blanding mellom norske og utenlandske aktører og steder, som 

også havner i denne kategorien.  

Islams fire søyler, som ikke må forveksles med de religiøse fem, viser stigende 

trappetrinn fra lokal til utland, via innland. Som nevnt er det karikaturene av profeten 

Muhammed som skrur opp antallet saker. 24 av 31 saker på globalt nivå, og 45 av 98 på 

internasjonalt nivå, omhandlet dette. Et interessant funn er at ikke bare andelen, men også det 

totale antallet saker med utenlandsfokus, er høyere for islam enn for kristendommen: 60 over 

56. Tar man med NTB, er forskjellen enda større; 98 over 82. Islam utgjør en veldig liten del 

av den generelle nyhetsdekningen. Da denne i tillegg har et minimalt ikke-nasjonalt saksnivå, 

blir religionen sett på som et utenlandsk fenomen, slik Poole (2002: 247) også kommer frem 

til. I en analyse kan man skille mellom nasjonale og utenlandske grupperinger, men fordi 

mediedekningen tenderer til å presentere religionen som en enhet, får ikke publikum noe klar 

forståelse av dette skillet. 

  

Tendens  

 
Saksnivå og tendens henger mye tydeligere sammen enn tendens og opphav. Som Figur J 

over viser, er det helt tydelig at stoff med lokalt fokus har lettere for å få positiv tendens. De 

nære ting er generelt de mest positive. For islam er lokalt det eneste nivået som ikke er 

negativt, men nøytralt. For kristendom gir andaktene og oppsamlinga av lokalsaker en høy 
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positiv kurve som igjen forklarer totalen, jamfør Figur C. Videre er de fleste reportasjene 

skrevet på lokalt nivå og mer positive enn artiklene er, som vist i 4.1.4. En utdypning av 

innhold og fokus følger.  

 

4.1.6 Hovedfokus 

Jeg har nærmet meg kristne eller muslimske fokus via fire ulike aspekter: tilhørighet, person, 

arena og tema. Dette forenkler arbeidet med å nyansere tekstinnholdet.  

Alle sakene ble kodet for alle aspektene. Da en sak sjelden er relevant for mer enn en 

eller to av de fire aspektene, måtte jeg ofte velge kategorien ’annet’. I sluttregnskapet er 

derfor denne kategorien størst for alle aspekter. Unntaket er ’tilhørighet’ for kristendommen, 

der Den norske kirke vinner. Å presentere alle fokus til alle sakene, blir dermed lite 

hensiktsmessig. Men å stryke annet-kategorien vil heller ikke bli riktig metodisk, da usikre 

alternativer også plasseres her. Denne utfordringen forutså jeg, og lot det derfor være mulig å 

bestemme hovedfokus – det vil si å velge det aspektet som tydeligst utpekte seg. I noen 

tekster var det lettere skrevet enn gjort, men stort sett var det tydelig hvilket aspekt som trådte 

frem klarest. Alle grafiske fremstillinger vil derfor her vise resultat for hovedfokus. Dette blir 

den mest presise måten å fremstille fokus på, selv om mangfoldet av saker varierer aspektene 

imellom.  

 
Figur K viser at fordelingen er nokså lik for både kristendommen og islam. Samlet utgjør 

tema over halvparten, arena cirka 15 prosent, person 20 og tilhørighet drøyt 10 prosent.  
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For kristendommen har under halvparten av sakene (172 av 365) tema som 

hovedfokus, mens ’person’ og ’arena’ tar omkring 20 prosent hver, og ’tilhørighet’ får de 

resterende 15. For alle kildene, med unntak av Bergens Tidende med ekstra stort personfokus, 

er ’tema’ den største kategorien.  

Igjen tar sakene for islam en alternativ rute, selv om alle kildene også her har flest 

tema som hovedfokus. Dette utgjør 136 av 188 (72 prosent) sakene totalt. Samtlige av 

Klassekampens saker fokuserer faktisk på tema. Aspektene tilhørighet og arena blir dermed 

veldig små. Dette kan tyde på lite kjennskap og lite besøk, som også speiles i innholdet i 

sakene. Saker om tematikk er mer generelle og abstrakte. ’Person’ tilsvarer andelen 

kristendom har, med 17 prosent (33 saker).  

 

Tilhørighet 

For tilhørighet fordeler sakene om kristendommen seg så vidt utover alle de 10 ulike 

kategoriene. Den norske kirke har et stort forsprang på resten, mens medier kommer på en 

klar andreplass fulgt av kultur. Medier inkluderer flere filmer og boklanseringer. 

Kultursakene er primært konserter, kirkespill og kunstverk i kristelige bygg. Islam har kun 

treff på Islamsk Råd Norge, andre trossamfunn, medier og meningsbaserte organisasjoner, og 

da aldri mer enn tre på hver.  

Etter å ha lest et halvt tusen tekster, erindrer jeg få eksempler hvor spesifikke 

trosretninger eller tilknytning nyanseres utover å slå fast at noe eller noen tilhører 

kristendommen eller islam. Selv om organisasjonen nevnes, blir det ikke avsatt plass for å 

forklare hvordan en gruppering skiller seg ut fra en annen. Kunnskapen om islam er naturlig 

nok lavere enn den for kristendommen i Norge. Det er imidlertid ingen grunn til at 

opplysningen om islam skal være enda mindre nyansert bare fordi folk ikke vet mer og 

journalistene skriver mindre om den. Tvert imot. Mitt inntrykk er at den gjengse leser sjelden 

får et klart bilde av hvem eller hva som er sunni- eller shiamuslimer (se 2.5.1). Som nevnt for 

analysen av saksnivå i 4.1.5, og utførlig diskutert av Poole, Alatas og Ali med flere i 2.5.3, 

skal ikke pressens mål være å samle en mangfoldig religion og kultur, men skildre dets 

mangfold.  

 

Person 

Der privatpersoner står i sentrum, er det få fellestrekk mellom dekningen av kristendom og 

islam. Samlet-fordelinga tas ikke med i Figur L fordi den minner veldig om den av 

kristendommen alene og fordi andelen kristne saker er klart størst for de to religionene. Mens 
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dekningen av kristendommen er tydelig topptung, det vil si fokus på ledere og elite, har islam 

en merkverdig høy andel ”vanlige” troende.  

 
Tekstene om kristendommen fronter et vidt spekter av ansatte og troende. Ansatte, primært 

prester og andre ledere i ulike trossamfunn, er naturlige kilder i intervjusituasjoner som 

omhandler ei kirke eller organisasjon. De tjue prosentene som dekkes med ’troende’ som 

hovedaktør er primært når direkte intervju ikke er utført og/eller tekstene opererer på et 

høyere, mer abstrakt nivå.  

 Dette siste poenget blir prekært for islam. Resultatene har allerede vist at dekningen 

har høyere andel artikler, større andel saker fra utlandet og en anelse flere historier 

journalistene ikke komponerer selv – fra grunnen av. Figur L illustrerer hvordan svært lite av 

stoffet som skrives, har de personlige samtalene, eller kunnskap om stillingene eller 

posisjonene til de ulike menneskene som bekjenner seg til islam. Når to tredeler (22 av 33) av 

sakene kan klassifiseres som ’troende’, er det ikke fordi pressen aktivt søker å finne ordinære 

mennesker og snakke med dem om sin tro. Her omtales muslimer mer som én gruppe 

mennesker, en kultur, en religion, jamfør funnet i masteroppgaven om Muhammed-

tegningene (Mathiesen 2007: 17). Distinksjonen mellom sunni- og shiamuslimer er som nevnt 

tidvis fraværende. Denne påstanden anskueliggjøres enda bedre ved å se på variabelen 

’person’ for samtlige saker, uansett hovedfokus. Her utgjør sakene som blitt plassert i 

kategoriene ’troende’ og ’annet’ hele 148 av 188 saker (79 prosent). Ved kun å se på stoffet 

for lokalt og nasjonalt nivå, er det tilsvarende forholdet hele 50 av 59 saker (85 prosent).  
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Arena  

Arena er tredje fokusmoment under lupen. Selv om 12 saker om islam er lite å settes opp mot 

kristendom i en egen Figur M, tar jeg dem med for å illustrere et viktig poeng.  

Kristendom og islam har jevnstore porsjoner arenaer for religionsutøvelse, omsorg eller annet, 

hva hovedfokus angår, til tross for at det her snakkes om kirker kontra moskeer og så videre. 

Andelene for islam for ’administrativt’ og ’kulturelt/sosialt’ er helt motsatt enn dem for de 

kristne. For kristendom er 25 av 68 saker relatert til et kulturelt eller sosialt arrangement eller 

arena. For islam er det kun én eneste, og da fra Dagbladets spalte ”På Kornet”. Saken ”Hurra 

for Profeten” (Vedlegg 6G) var like mye en skildring av en nordmanns opplevelse av en 

feiring i Kairo, enn arrangementet i seg selv fra muslimenes ståsted. Ellers var altså den 

administrative/politiske hendelsene kun 12 prosent (8 av 68) av sakene for kristendommen, 

men hele 42 prosent (5 av 12) for islam.  

 Selv om moskekonserter ikke en typisk aktivitet for en etnisk norsk nordmann og 

muslimske feiringer ikke har røde dager i den norske kalenderen, er skjevheten i dekningen på 

dette området påfallende.  

 

Tema 

Tema er aspektet med klart størst antall. Over halvparten av alle sakene, 308 av 553, setter 

søkelyset denne veien. Delt i religioner, har kristendom en lott på 47 prosent (172 av 365 
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saker), mens islam runder hele 72 prosent (136 av 188). Men på ny er det ikke klart samsvar i 

fordelinga mellom de ulike variablene. 

 Å dele opp stoff om religion er i utgangspunktet ikke lett. Dernest må man avgjøre 

hvilke distinksjoner som ender opp hvor. Det vanskeligste i metodefasen var å splitte 

variabelen tema inn i kategorier, og senere kode sakene deretter. Grensene mellom politikk, 

samfunn og verdier/tro er uklare, særlig mellom de to sistnevnte.  

 

I kodinga skapte spesielt Muhammed-karikaturene hodebry, da de skiftet variabel avhengig av 

hvilken fase, område eller gruppe personer det ble skrevet om. Noen ganger var det blasfemi 

(teologi), andre ganger juridiske avgjørelser (politikk) eller kriminelle handlinger (samfunn), 

og mang en gang et spørsmål om tro og ytringer (verdi/tro). Som bestemmelsene i kodeboka 

utdyper, tas ikke saker med der fokuset er utelukkende om ytringsfrihet, selv om der er en 

fjern lenke til det religiøse rundt karikaturene. Tar man bort alle sakene for islam der 

karikaturene står sentralt, står det igjen 59, hvorav kun 22 har et nasjonalt eller lokalt 

saksnivå. 

Figur N viser at 70 saker tilknyttet kristendom fyller opp søyla for ’teologi’. Fra disse 

hører 45 til Adresseavisen eller Fædrelandsvennen, der minst tre fjerdedeler er andakter. Den 

politiske avdelinga inneholder overraskende lite om stat og kirke-debatten. Dessuten finnes 

her den eneste saken i utvalget der KrF er med som aktør – da om rusbrus. I samfunnsdelen er 

25 av 45 fra juletida. Her snakkes det litt om høytida, og kirkebesøk blant nordmenn flest. I 

tillegg er det også høytid for å gjøre ulike medieundersøkelser av hvor mye Jesus og Gud 
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dekkes i forhold til populærkulturens kjendiser. Mye av ’verdi/tro’-seksjonen handler om 

privatpersoners forhold til tro. De interne nyhetene gjelder i hovedsak kirkebygg, 

nyansettelser av religiøse ledere, samt et par saker blant annet om at salmesangens toner går 

for høyt under gudstjenestene.  

For islam er innholdet annerledes. Totalt sett er bare 34 saker på et nasjonalt plan og 

kun 6 lokale. Teologidelen er lav, men spenner likevel fra homofile muslimer til Muhammed-

karikaturene. De fleste politiske sakene (37 av 48) angår tegningene, og får ellers plass til 

domstolers avgjørelser og innføring av strenge kleskoder i Iran. Heller ikke ’samfunn’ 

kommer unna en karikatur-dominans. Av de gjenstående er det mye snakk om angrep av eller 

på ulike muslimske grupper, og annen kriminalitet. I tillegg plukker flere aviser opp nyhetene 

rundt innspilling av en ny film fra Theo Van Gogh.15 Sju av 25 saker for ’verdi/tro’ er ikke 

dedikert tegningene av islams profet, og har blant annet to saker om befolkningers syn på 

islam og dets tilhørere.  

 

Tendens 

I forhold til tendens, er inndelingen på fokusaspekter ikke det som gir flest utropstegn. Enkelt 

forklart, har kristendommen mellom 30 og 40 prosent positive saker, 40 til 50 bestemt til 

nøytral, mens fra 10 til 15 prosent har negativt fortegn. Kategorien ’tema’ skiller seg ut med 

nærmere 25 prosent negative saker.  

Islam krever noe mer forklaring, og derfor er Figur O inkludert. ’Tema’ deles grovt i 

to mellom nøytrale og negative saker, bortsett fra seks positive. ’Tilhørighet’ følger samme 

mønster. For ’Arena’ er seks av ti negative, i motsetning til 12 av 68 for kristendom. Som 

diskutert ovenfor, kan dette tyde på at lite oppsøkende virksomhet er gjort i forhold til det å 

dekke islam. Sakene skrevet på grunn av folkene i historiene, har en relativ balansert tredeling 

mellom positivt, negativt og nøytralt.  

 

På samme måte som omfang kan si noe om holdningen til et felt, er temavalg med å legge 

føringer på hvordan tolke regjeringer, folkegrupper, eller – som i denne oppgaven – religioner 

(Poole 2002). Noe uavhengig av måten tematikken presenteres, farges oppfatninga av et 

fagfelt etter hvilken fremtoning som kommer på trykk. Med avisa som mange nordmenns 

primærkilde til opplysning om verden, er holdningsskapning for ukjente områder et av 

pressens domener.  
                                                
15 Van Gogh er den nederlandske filmregissøren som ble drept 2. november 2004 på grunn av hans kortfilm 
Submission, om behandlingen av muslimske kvinner, som ble vist på fjernsyn første gang i august samme år.  
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4.2 DEKNING PÅ AVISNIVÅ  

Den andre hovedbolken i analysen, grupperer avisene og NTB tekst etter hvilket avisnivå de 

befinner seg på. Inndelingen er gjort på følgende måte:  

o Løssalgsaviser: VG og Dagbladet 
o Riksdekkende meningsbærende avis: Klassekampen  
o Storby- og landsdelsaviser: Bergens Tidende, Adresseavisen, Aftenposten  
o Lokal- og distriktsaviser: Fædrelandsvennen, Nordlys, Harstad Tidende 
o Nyhetsbyrå: NTB tekst  

 
Dette følger Sigurd Høsts oppdeling, men slår sammen lokale og distriktsaviser. Eventuelle 

tydelige avvik mellom Harstad Tidende og de andre to vil bli kommentert, men 

sammenslåingen er ikke kontroversiell i utgangspunktet ettersom også Høst beskriver 

distriktsaviser som store lokalaviser (Høst 2005: 52). De fem gruppene vil også omtales som 

’løssalg’, ’mening’, ’storby’, ’lokal’ og NTB i figurer, tabeller og tekst.  

 Det er på sin plass å sette spørsmålstegn ved at to av ”gruppene” kun består av én 

kilde, og at de største ikke består av mer enn tre. I forhold til oppgavens utstrekning og 

avisutvalget, mener jeg inndelingen likevel holder mål hvis kildene skal sammenlignes mer 

enn hver for seg. I den grad det er hensiktsmessig, benytter jeg meg av andelsdiagrammer, der 

kvantumet får redusert betydning.  
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4.2.1 Omfang 

Som for det totale omfanget, starter denne delen med en samletabell (F). Med tanke på den 

reelle mengden, er det lite som skiller seg ut for de ulike nivåene sammenlignet med totalen. 

Generelt er det flere ”kristne saker” enn for islam. Det eneste unntaket er NTB, som har 14 

flere artikler om islam enn for kristendommen. Dette er i tråd med det massive fokuset på 

Muhammed-karikaturene i den konstruerte uka og nyhetsbyråets oppgave om å sanke stoff i 

utlandet som de norske avisene har vanskeligere for å få tak i.  

 
Tabell F: Omfang, andeler og ordmengde for avisnivåene  
KRISTENDOM  Løssalg  Mening  Storby  Lokal NTB  Sum 
Relevante saker 58 14 138 100 55 365 
Funn med søkeord 401 121 896 506 273 2197 
Funn totalt i perioden 7395 880 16303 8909 7291 40778 
Saker av søkeordfunn 14,5 % 11,6 % 15,4 % 19,8 % 20,1 % 16,6 % 
Saker av funn totalt 0,8 % 1,6 % 0,8 % 1,1 % 0,8 % 0,9 % 
       
Antall ord  20491 10674 48475 28893 13027 121560 
Ord per sak 353 762 351 289 237 333 
       
ISLAM Løssalg  Mening  Storby  Lokal NTB  Sum 
Relevante saker 33 9 52 25 69 188 
Funn med søkeord 156 96 299 138 258 947 
Funn totalt i perioden 7395 880 16303 8909 7291 40778 
Saker av søkeordfunn 21,2 % 9,4 % 17,4 % 18,1 % 26,7 % 19,9 % 
Saker av funn totalt 0,4 % 1,0 % 0,3 % 0,3 % 0,9 % 0,5 % 
       
Antall ord 13950 8996 24713 7845 17832 73336 
Ord per sak 423 1000 475 314 258 390 
       
SAMLET Løssalg  Mening  Storby  Lokal NTB  Sum 
Antall saker 91 23 190 125 124 553 
Antall ord  34441 19670 73188 36738 30859 194896 
Ord per sak  378 855 385 294 249 352 

 

Andre data i tabellen viser ikke den store variasjonen fra tidligere avdekkede funn. Den 

gjennomsnittelige ordmengden følger et mønsteret hvor Klassekampen rager øverst for begge 

religioner og NTB har det laveste snittet. Mer tydelig ble det likevel at lokalavisene har nesten 

hundre ord færre i snitt enn storby- og løssalgsavisene totalt, litt mer for islam og litt mindre 

for kristendom. Herunder har den ledende lokalavisen Harstad Tidende færre ord enn de to 

distriktsavisene.  

I forhold til søkeperiode, ville søyler med andeler vært tilnærmet symmetriske. For 

kristendommen har alle gruppene en røff prosentinndeling på 50, 30, 20 for beretninger fra 

henholdsvis jul, påske og den konstruerte uka, svært likt Figur A. 



 83 av 134 

Oversikten over det islamske stoffet har større variasjon mellom gruppene. Med 

unntak av løssalgsavisene, er de andre gruppene i nærheten av en tidel med stoff fra jula. For 

påsken har meningsbæreren og NTB cirka en ny tidel, mens lokalavisene har rundt to og 

storbyavisene tre tideler. Resten er fra den konstruerte uka. ’Løssalg’ har grovt sett halvparten 

av sakene om islam fra den konstruerte uka, og jevnt løp mellom jul og påske for den andre 

halvparten. Et forsøk på forklaring kan faktisk være tabloid journalistikk. Av de 18 sakene om 

islam i de kristne høytidene, tok kjendisstoff og sensasjonspregede forbrytelser en dugelig bit.  
 

4.2.2 Tendens 

I Figur C for tendens til alle reportasjer, kommentarer og artikler under ett, pekte indeksen  

 til islam tydelig i negativ retning (venstre) og den for kristendommen stikk motsatt (høyre). 

Oversikten for de ulike avisnivåene, Figur P, får frem noen interessante variasjoner. 

Diagrammet for kristendommen har flere positive enn negative saker, og rundt 50 prosent av 

sakene for alle nivåer er kodet nøytrale. Størst andel balanserte saker har den meningsbærende 

avisa med 10 av 14 saker, og kommer ut helt balansert med to positive og to negative. 

 
Det jeg bet meg særlig merke i, var den gradvise økningen av positivitet fra de nasjonale 

kildene, både ’løssalg’, ’mening’ og NTB, via ’storby’, toppet med ’lokal’, som ligger tett 

under 50 prosent. Samtidig var løssalgsavisene og NTB de kildene med størst andel negative 

saker. Begge disse funnene er i tråd med mine hypoteser før påbegynt søk.  
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Tabell G: Tendens for kristendom fordelt på avisnivå og periode 
Kristendom Løssalg  Mening  Storby  Lokal NTB  Samlet 
Jul -8 -1 9 16 -6 10 
Påske -1 1 13 14 1 28 
Uke 3 0 7 7 -3 14 
Totalt -6 0 29 37 -8 52 

Sentrale funn er markert med fet skrift. 
 

Tabell G deler inn tendensindeksene etter avisnivå og periode. Her holder fortsatt storby- og 

lokalavisene svært høy positiv andel, spesielt for jul og påske. Lokalavisens høyeste topp er 

for jula, som trekker totalen over nullpunktet, jamfør Figur E (4.1.2) ettersom både NTB og 

løssalgsavisene går i klar minus i høytiden. Ikke uventet er det jula i Dagbladet som trekker 

ned med sine negative sju, og der fem av seks kommentarer har minustegn. Bortsett fra jula, 

er det positiv eller balansert stemning over hele linja. Den konstruerte uka for NTB har dog 

flere negative enn positive saker.  

 
Enda mer interessant blir bildet, når kristendommen (Figur P) ses i sammenheng med islam 

(Figur Q). I og for seg er bildet for islam på avisnivå nokså jevnt med minst positive, og litt 

frem og tilbake om det er de nøytrale eller negative sakene som tar mest plass. Den 

riksdekkende meningsbærende avisa og det riksdekkende nyhetsbyrået har begge over 

halvparten nøytrale saker, mens lokalavisene har lavest andel med under en tredel. Mest 

spennende er likevel at negativiteten ovenfor islam følger en nokså lik kurve som den for 

positiviteten til kristendommen. Det vil si at de riksdekkende mediene har lavere andelen 
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negative saker, mens storbyavisene har flere og lokalavisene flest. Bildet preges av det lave 

antallet saker for islam. Nordlys har bare tre, Harstad Tidende bare to. Fædrelandsvennen er 

den med tydeligst negativ indeks (-8). 

Grupperingene for omfang og tendens har vist samsvar mellom mine funn og 

religionsosiologens teorier. Bygdene er mer religiøse enn byene (Repstad 2000), og dette 

korrelerer med at lokalavisene er mer positive for kristendommen enn det storby- og 

løssalgsavisene er. Også for andelen religiøst stoff av den totale massen, har gruppa ‘lokal’ et 

lite forsprang, om man ser bort fra gruppa ‘mening’. 

 

For islam er det derimot ingen utslag for mengde, mens negativiteten forsterkes jo mer lokale 

avisnivåene blir. Man skal være forsiktig med å trekke paralleller mellom folks tro og 

meninger sammenlignet med avisenes profil og produksjon – særlig med et såpass begrenset 

stoff- og avisutvalg – men et mer negativt produkt kan virke å få større gehør på lokalnivå. En 

mulig forklaring, om man ser bort for faren for statistisk usikkerhet og tilfeldighet, er at 

mangelen på ”lokal-islam” forhindrer kunnskaps- og brobygging, og krever at mer av stoffet 

kommer langsveis (utenlands) fra.  

 

4.2.3 Type sak  

Diskusjonen av type sak i avsnitt 4.1.4 er ikke svært omfattende. Grunnen til at jeg ikke 

repeterer et skjema for sak fordelt på periode, er mangelen på variasjon for søkeperiode for 

avisnivå, som nevnt i 4.2.1. Dessuten vil flere betingelser tynne ut artikkelmassen såpass at 

tilfeldighetene får for stor makt. Derfor fører jeg kun opp et generelt andelsskjema for de 

kristne sakene. 

Som Figur R  viser og Tabell F demonstrerte, er litt over 55 prosent av sakene (209 av 

365) artikler, 20 prosent reportasjer og de resterende 25 kommentarer. Dette mønsteret går 

igjen for både løssalgs-, storby-, og lokalavisene. Klassekampen har mye høyere andel 

kommentarer enn de andre. NTB har ingen, noe som presser opp artikkelandelen betraktelig. 

På detaljnivå kan nevnes at Dagbladet har flere kommentarer enn VG. Ellers har Bergens 

Tidende den største andelen reportasjer av samtlige kilder med 45 prosent (13 av 29), og 

dermed også atskillig flere enn sine gruppemedlemmer Aftenposten og Adresseavisen. For 

lokalavisene er Nordlys nærmest normalen. Fædrelandsvennen har større andel kommentarer 

(23 av 43) enn selv Klassekampen, og nesten like få artikler. Dette skyldes også andaktene i 

sørlandsavisa. Harstad Tidende har et motsatt forhold med bare to kommentarer og 17 artikler 

(av 30 saker totalt).  
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I forhold til islam, er mønsteret svært likt på alle nivåer, og et eget diagram utelates. 

Forskjellen er en enda høyere artikkelandel og som konsekvens færre kommentarer og 

reportasjer. Klassekampen har under 30 prosent artikler, mens alle de andre har minst 65 

prosent. Den venstrevendte avisa og NTB er de med minst variasjon når man ser islam og 

kristendom sammen. Jeg har to forklaringer for fastheten. For det første kan det ha å gjøre 

med kildenes profiler. NTB står i førersetet for områder flest, mens Klassekampen er kjent for 

høy andel kommentarer og reportasjer uansett område. En annen grunn er at disse to 

”nivåene” bare stammer fra en kilde hver i motsetning til de andre.  

 
Tendens    

Tendensindeksen i forhold til type sak ble utført for alle kildene i avsnitt 4.1.4, med 

overraskende klare føringer. Også for avisnivå (Tabell H) fortsetter denne inndelingen å 

overraske, selv om bildet føres nærmere mine opprinnelige antakelser. Igjen viser sakene om 

kristendom størst variasjon mellom avisnivåene. Artiklene er fortsatt negative, men ikke for 

alle. Gruppen ‘mening’ går i null her, mens ’lokal’ faktisk har en positiv total. Dette skyldes 

den mest lokale avisa i utvalget, Harstad Tidende, med pluss fem i protokollen. Nordlys har 

også et positivt overskudd på to, men kompenserer ikke for Fædrelandsvennens minus tre. De 

to distriktsavisene ville altså gått i minus alene.  

Bildet av positive reportasjer holder fortsatt mål, der alle nivåer går i pluss, selv om 

nyhetsbyrået og den meningsbærende venstreavisen bare så vidt holder seg over nullpunktet. 
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De lokale - og særlige storbyavisene presser totalindeksen oppover. Bakenfor bidrar 

Aftenposten og Fædrelandsvennen verken for eller imot med et null (0) hver, mens avisene fra 

Oslo, Hordaland og Troms er i støtet. På kommentarsiden er samtlige aviser fra distriktet og 

storbyene i pluss, men Adresseavisen og Fædrelandsvennen bidrar mest med andaktene sine. 

Det er viktig å poengtere at en søyle for tendensen til kommentarene uten andaktene, ville 

pekt nedover med det utvalget og metodene brukt i denne oppgaven.  

 
Tabell H: Tendens for type sak fordelt på avisnivå 
Kristendom Løssalg  Mening  Storby  Lokal NTB  
Artikkel -4 0 -5 4 -10 
Reportasje 5 1 21 13 2 
Kommentar -7 -1 12 20 0 
      
Islam Løssalg  Mening  Storby  Lokal NTB  
Artikkel -7 -1 -14 -11 -24 
Reportasje 1 0 1 1 -1 
Kommentar 0 -1 -1 1 0 

 

For islam er det mye på minussida. Fra mindre til mer negativ tendensindeks for 

artikler, er gruppene ‘mening’, ’løssalg’, ‘lokal’, ‘storby’ og NTB. Indeksen for 

kommentarene og reportasjene er nærmere null for alle nivåer. Det største utslaget her er 

Fædrelandsvennens sum på pluss to på reportasjesiden.  

 

Vesentlig å minne på, er at den nøytrale andelen er den største gruppen for begge religioner, 

med rundt 45 prosent. For islam er nøytral den betegnelsen med flest treff, for alle andre enn 

Adresseavisen, Fædrelandsvennen, Harstad Tidende og Aftenposten, som har noen flere 

negative. Ved å bytte Aftenposten med Bergens Tidende, er tilfellet det samme for 

kristendommen, bare at avvikerne her har flere positive enn nøytralbestemte saker.  

 

4.2.4 Saksnivå 

Å se saksnivå opp mot avisnivå, kan virke unødvendig. Nettopp derfor er det også viktig å 

teste, da antakelsene ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten. Og for kristent og 

muslimsk materiale finnes det ikke andre vitenskapelige data å bygge disse antakelsene på.  

Figur S under viser utfallet for sakene om kristendommen. Her passer lokalstoffet 

overraskende godt for sine relative posisjoner vis-à-vis de andre avisnivåene. Som nøye 

utmålte trappetrinn, øker mengden lokalstoff nærmest proporsjonalt fra NTB (7 prosent), via 

‘løssalg’, ‘mening’, ‘storby’ og like til ’lokal’ (47 prosent lokalt stoff). Adresseavisen har 
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desidert størst lokalandel for storbyavisene (62 prosent), mens for de lokale er Harstad 

Tidende flinkest med hele 73 prosent.  

Her avdekkes en klar kobling til avsnittet om lokal tilknytning (2.4.3). Lokalavisenes  

territorialbaserte tradisjonskulturer fører til større vektlegging av lokalt stoff både 

sammenlignet med de andre avisnivåene og andre medier som televisjon og radio. Dette er 

med på å styrke de sosio-kulturelle båndene. Om man ser avisbruken som en lineær 

konsekvens som Futsæter (1991) eller sirkulær vekselsvirkning som Stamm (1985), øker de 

lokale tidsskriftene uansett stedstilhørigheten, mens stedstilhørigheten intensiverer 

avislesinga.  

Fordelingen av de andre saksnivåene er litt mer ymse. For utlandsstoffet går trappen 

nedover (igjen fra 47 til 7 prosent), med unntak av meningsavisa Klassekampen, som 

plasserer seg under storby- og løssalgsavisene. Den globale seksjonen, som enten er 

universale temaer eller stoff som blander norsk og utenlandske vinklinger, domineres av den 

riksdekkende meningsbærende avisa, mens NTB nærmest er fraværende. Hovedårsaken til at 

storby- og lokalavisene skårer høyere enn tabloidene i Akersgata, er hovedsakelig på grunn av 

andaktene. Når det gjelder stoff på norsk sokkel, har ’løssalg’ og NTB den største bolken, 

rundt 45 prosent, ’mening’ nærmere 30, og ’storby’ og ’lokal’ rundt 15 prosent. Bergens 

Tidende har kun en av 29 saker plassert i innlandskategorien, som tilsvarer fattige tre prosent 

av saksmassen. Den neste avisa på stigen, distriktsavisen Fædrelandsvennen, har 16 prosent 

innlandsstoff.  
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For islam er igjen mønstret asymmetrisk. Figur T viser hvordan i søylediagrammet, der 

kvantumet bestemmer høyden. Som i Figur I (i 4.1.5), er det utenriksstoffet som preger 

dekningen. 60 prosent av sakene fra storbyavisene fokuserer på utlandet, mens NTB følger 

med 55 prosent, ‘løssalg’ med 48 og lokalavisene med 44. Adresseavisen har høyest andel 

med 75 prosent, etterfulgt av Aftenposten med 65 prosent. Nederst er både Harstad Tidende 

og Nordlys uten en eneste sak (bare) fra utlandet, men på grunn av sitt lave antall saker totalt 

for islam, trekker Fædrelandsvennens 55 prosent opp andelen for lokalavisene. 59 av 98 saker 

(60 prosent) som omhandler utlandet stammer fra nyhetsbyråer. Ser man bort i fra NTB som 

kilde, er tallet 23 av 60 (38 prosent).  

 
 

Tendens  

Tendensen for saksnivå fordelt på avisnivå har til dels røslige utslag. Jeg velger likevel å 

fremstille funnene i tabellform, Tabell I, da mesteparten av informasjonen er nokså nøktern 

fordelt. For stoffet om kristenheten, er gruppene ‘mening’, ‘løssalg’ og NTB nærmest 

balanserte. De to sistnevnte tenderer likevel i negativ retning, mest på grunn av 

innlandsstoffet. Kolonnene for ‘storby’ og ‘lokal’ behøver dog noen flere setninger. 

Innenriksstoffet er omtrentlig i null, men det lokale og globale (universale) har svært høye 

plusstall. Den globale plussmengden stammer igjen hovedsakelig Adresseavisens og 

Fædrelandsvennens andakter. For lokalnyhetene dominerer Adresseavisen på ny for 
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storbyavisene, mens Nordlys (+8) og enda mer Harstad Tidende (+14) trekker lasset for 

lokalavisene. Dette viser viktigheten av å studere observasjonene på detaljnivå for å se hvor 

utslagene stammer fra. Et fåtall av avisene står bak de veldige svingingene saksnivå mellom, 

både for avisnivå her i Tabell I, men også like til samlediagrammet tilbake i Figur J.  

  

Tabell I: Tendensindeks for saksnivå, fordelt på avisnivå 
Kristendom Løssalg  Mening  Storby  Lokal NTB  
Lokal -1 1 17 19 -1 
Innland -4 0 -1 1 -6 
Utland  2 -1 -8 0 -2 
Global  -3 0 21 17 1 
      
Islam Løssalg  Mening  Storby  Lokal NTB  
Lokal -1 0 1 0 0 
Innland -1 -1 -3 0 -6 
Utland  0 0 -10 -7 -14 
Global  -4 -1 -3 -2 -5 

Sentrale funn er markert med fet skrift. 
 
Litt mindre overraskelser knytter seg til tallene for islam og saksnivå. Generelt er det 

minustegn i de fleste ledd. Lokalstoffet klarer seg best, om negativt ikke er bra, der alle 

saksnivåene nærmest går i null. Storbyavisene bikker faktisk på plussiden her, med en 

artikkels overvekt. Generelt er kvantumet svært lite. VG, Klassekampen og NTB har ingen 

saker for islam lokalt. Dagbladet har en negativ, Aftenposten en positiv.  

Nordlys har bare tre artikler om islam totalt, hvorav en er nøytral lokal, mens de to 

andre er positive og nøytrale for nasjonalt nivå. Harstad Tidende er nesten lik hva nivå angår, 

med en negativ lokal og en negativ nasjonal. Som Fædrelandsvennen trakk opp andelen for 

lokalstoff i Figur T, trekker avisa her ned avisnivåets tendens for utland med sine negative 

sju. Mest negativitet finnes i utlandsstoffet, som kjent fra Figur J. NTB har flest (-14), fulgt av 

storbyavisene (-10) og lokalavisene (-7). Gruppene ’mening’ og ‘løssalg’ har en helt balansert 

dekning her. Det globale nivået havner på minussida for alle nivåer. Forklaringen er nokså 

enkel: 24 av 31 saker omhandler spetaklet rundt Muhammed-karikaturene, som stort sett får 

bestemt negativ tendens.  

Som antydet i kommentarene til Figur P, vil jeg bedyre leseren at de nøytrale artiklene 

er det mange av. Slik kan utslagene i positiv eller negativ retning se krassere ut enn om alt ble 

sett under ett.  
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4.2.5 Hovedfokus 

Siste avsnitt med resultater er for sakenes fokus fordelt på avisnivå.  

Tabell J er en grafisk fremstilling av hovedfokus til alle sakene for de ulike aspektene. 

Resultatene er ikke veldig ulike de i Figur K i 4.1.6. Med unntak av storbyavisene, er ’tema’ 

hovedfokus for nært eller mer enn halvparten av sakene. Storbyavisene har knapt 40 prosent. 

Bergens Tidende trekker ned, men de andre også er under 50 prosent. For lokalavisene er det 

Fædrelandsvennen som holder tematyngden høyest.  

’Arena’ er sjeldent hovedfokus, med unntak av storbyavisene som har nærmest en  

tredel. Innholdsmessig omhandler disse flere kirkekonserter og hendelser i regi av kristne 

organisasjoner. 

 
Tabell J: Dekning delt på aspekter, fordelt på avisnivå 
Kristendom Løssalg  Mening  Storby  Lokal NTB  
Tilhørighet  6 4 14 20 7 
Person  15 1 29 18 11 
Arena 5 1 39 13 10 
Tema 32 8 56 49 27 
Totalt 58 14 138 100 55 
Tema av totalen 55 % 57 % 41 % 49 % 49 % 
      
Islam Løssalg  Mening  Storby  Lokal NTB  
Tilhørighet  0 0 1 0 6 
Person  13 0 9 7 4 
Arena 3 0 5 1 3 
Tema 17 9 37 17 56 
Totalt 33 9 52 25 69 
Tema av totalen  52 % 100 % 71 % 68 % 81 % 

Større utslag er markert med fet skrift. 
 

For de resterende to postene, fordeler persons- og tilhørighetsfokuset seg nokså likt. Sakene 

med personer i fokus er et hestehode foran. Løssalgsavisene har høyest andel saker herfra. 

Sakene dreier seg primært om enkeltindivider. Lokalavisene har flest saker som primært ser 

på tilhørighet. Harstad Tidende har ni av de 20. Innholdsmessig omhandler det meste 

statskirka eller kulturelle grupperinger.  

For islam dominerer tema totalt, med over seks ganger så mange saker som 

personfokus. De andre to aspektene drukner nærmest i mengden. Løssalgsavisene er den 

eneste gruppen der tema ikke er i nærheten av eller over 70 prosent av artiklene. Her er 

andelen ”bare” rundt 50. VG og Dagbladet skårer høyt på personfokus, men mangler 

hovedfokus på ’tilhørighet’ og har knapt noen for ’arena’. Når artiklene finkjemmes, er det 
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(som i 4.2.1) mulig å foreslå at tabloid journalistikk skaper litt mer stoff om enkeltindivider 

enn snittet.   

Tendens for fokus i disse gruppene vil ikke bli utdypet i denne oppgaven. Dette er 

delvis fordi den relativt lave artikkelmassen gjør utslagene nokså tilfeldige, men også at enkle 

forsøk i forbindelse med diagramproduksjonen viste lite skilnader fra fellesfunnene for alle 

kildene samlet. Beskrivelsene i 4.1.6 kan brukes som en indikator på hvordan tendensen vil 

fordele seg også for de ulike avisnivåene.   

 

Tema 

De fleste hovedfokus sokner til ’tema’, som vist i kapittel 4.1.6. Dette gjør aspektet til det 

tryggest å gå i dybden på. 

 
Den kristne fordelinga i Figur U bærer igjen preg av andaktstrykkinga i Fædrelandsvennen og 

Adresseavisen. Dette gir gruppene ‘lokal’ og ‘storby’ en usedvanlig sterk konsentrasjon for 

kategorien teologi, rundt halvparten av stoffet. Bare NTB er i nærheten av dette med ’politikk’ 

for de islamske sakene (se Figur V). For Klassekampen er tross alt fem av åtte saker fokusert 

på samfunn, men med en såpass begrenset tekstmasse er det ikke like oppsiktsvekkende. 

Mange av de resterende teologisk betonede sakene for alle kildene, under 30 i tallet, 

omhandler homofili, debatt om kristenheten aktualisert gjennom nye publikasjoner som 

filmen Legenden om Narnia - Løven, heksa og klesskapet og Dan Browns roman Da Vinci-

koden. Også Jesus diskuteres, for eksempel om han faktisk gikk på vannet eller ei.  
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Ellers får ’samfunn’ mye oppmerksomhet både for løssalgsavisene, NTB og den  

nevnte riksdekkende meningsbærende avisa. Innholdet har mye om medier, kriminalitet og 

folkets høytider, som diskutert i 4.1.6. Løssalgsavisene har bare seks saker om tro og verdier, 

men er likevel den dominerende gruppa på området. VG snakket om tro med ulike personer i 

jula 2005, som gir høyest andel for denne kategorien. NTB og lokalavisene dekker flere 

”internt nyheter” enn de andre. Bestemmelser i det katolske Vatikanet, ansettelser av religiøse 

ledere og praktiske omstendigheter ved kirkebygg fyller mye av innholdet i disse sakene.  

Oppgavens siste diagram, Figur V, ser på dekningen islam får for saker som 

hovedsakelig fokuserer på tema. I tråd med funnene i Figur N (tilbake i 4.1.6), er det 

’politikk’ og særlig ’samfunn’ som får dominere i alle kanaler. Interne nyheter er det kun tre 

av i hele utvalget, en i Verdens Gang (‘løssalg’) om geitekjøtt til muslimer, og to i Bergens 

Tidende (‘storby’) om et nytt islamsk senter i Førde. Jevnt over er det lite snakk om ’teologi’. 

Blasfemi, homofili og religiøst motiverte overgrep som voldtekter og omskjæring preger 

dusinet saker i denne kategorien.  

Løssalgsavisene skiller seg mest ut i forhold til de andre andelssøylene, men ikke så 

mye i innhold. For igjen er det Muhammed-karikaturene som tar mest plass. 77 av de 136 

saker er skrevet som en konsekvens av tegningene av profeten.  
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5. KONKLUSJON  
En amerikansk redaktør har sagt at man ikke kan ha ei avis uten deler for sport og næringsliv, 

men at man ikke kan ha ei god avis uten en religiøs seksjon (Hoover 1998: 202). På 

journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo lærer man at man ikke skal gjøre det interessante 

viktig, men det viktige interessant. Religion skal ikke dekkes fordi man må, men fordi man 

som journalister er på jakt etter sannheten og det å formidle den. Og for folk flest er religion 

en mindre eller større del av sannheten. Definisjonen av ei avis innebærer (som nevnt i 2.4.1) 

å orientere ”allmennheten om begivenheter og aktuelle spørsmål” og Vær Varsom (punkt 4.3) 

krever at ulike livssyn skal behandles med respekt.  

Denne besvarelsen har ikke og kommer ikke til så tvil om religion figurerer i mediene, 

11. september i 2001 var som nevnt spikeren i kista for alle som tvilte i den vestlige verden. 

Sosiologen Berger (1999: 12) tror ikke framtida blir mindre religiøs, men kanskje mer. 

Ironisk nok kan revitaliseringen av religion være en motreaksjon av modernitetens følelse av 

usikkerhet og gudløshet: det vil alltid være marked for noen som kan gjeninnføre en visshet 

og mening. Jeg er i alle fall enig i at det er svært risikabelt å neglisjere religion i analyser av 

det moderne samfunn (Berger 1999: 18). Litt vanskeligere å skrive noe om, og kanskje derfor 

også mer interessant, er hvor mye og ikke minst hvordan dekningen av kristendommen og 

islam kommer til uttrykk.  

Til masteroppgave å være, har jeg et stort kvantitativt dataunivers og kildeutvalg. I 

forhold til å gi et komplett bilde derimot, har jeg langt igjen. Oppgaven følger primært 

kvantitativ metode, som gjør at konklusjonene til en hvis grad bygger på overflatebehandling 

av stoffet. Jeg mener reliabiliteten og validiteten holder mål i denne oppgaven. Utvalget av 

kilder og enheter er mangfoldig, målingene er godt dokumenterte, og tendensvurderingene har 

gjennomgått en ekvivalenstest. Dette til tross for et varierende mediearkiv, samt 

selvkomponerte definisjoner og uprøvde metoder. Å gjøre målinger innenfor religion og 

fiendtlighet er ikke lett, men omfattende avklaringer holder validiteten under kontroll. 

Representativiteten er høy på grunn av et stort antall saker fordelt på et nøye utvalg kilder for 

Norges avisnivåer. Derfor kan jeg skrive noen generaliserende ord om den sekulære 

avispressens fremstilling av kristendommen. For islam blir overførbarheten mindre på grunn 

av uregelmessighetene i dekningen av Muhammed-karikaturene.   
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5.1 OPPSUMMERING  

5.1.1 Hvordan dekkes kristendom – i forhold til islam? 

Etter endt søk og filtrering, stod det 553 saker igjen: 365 for kristendommen og 188 for islam. 

Dette er en knapp femtedel av alle sakene som dukket opp i søket. Dette skyldes blant annet 

ikke-relevante treff, mine definisjoner og kvalitative bestemmelser. Alle sakene skulle ha et 

betydelig fokus på religionen analysert. For den totale saksmassen er andelen relevante saker 

under to prosent, selv med den mest fordelaktige utregningen. Hver kilde har i snitt 37 kristne 

saker og 19 islamske saker i søkeperioden på 31 avisdager. Ordgjennomsnittet er på 333 ord. 

Klassekampen trekker snittet opp, mens NTB tekst er mest ordknapp. Atskilt har islam et 

høyere snitt per sak. Mest oppsiktsvekkende er at islam har flere saker enn kristendommen i 

den konstruerte uka, men knapt noen i jula og påsken. En studie kun på denne uka, ville 

konkludert med at islam dekkes hyppigst her til lands.  

I utgangspunktet dekker pressen etter etterspørsel og interesse. Og selv om den  

offentlige religionsutøvelsen nok har minket de siste årene, er det mye tro i det norske folk, 

og undersøkelsesmessig mer blant leserne enn journalistene. Mitt inntrykk er at få andre 

områder har slik en ubalanse. Hoover (1998) anklager den vestlige pressen for å skrive 

overfladisk og lite. Selv om nye målinger fra Danmark viser en økning i bruk av religion i 

mediene (Kristeligt Dagblad 2007a), kan jeg slutte meg til at det ikke masseproduseres stoff 

for norsk dekning av kristendom og islam.  

Samtidig har kristendommen en særstilling i norsk språk og kultur. Andelen 

kommentarstoff er høy og ytringsladet, som også er tilfelle for de mange debatt- og 

leserinnleggene som ikke tas med i statistikken. Mengden norske navn, steder, ord og uttrykk 

med referanse til Bibelens innhold er stor, og i avisene annonseres det for svært mange 

kristeninspirerte ritualer. 

 

Tendens 

De fleste sakene i utvalget er klassifiserte som nøytrale. Det vil si at nærmere halvparten av 

stoffet om kristendom eller islam er i balanse. Den andre halvparten er delt mellom positive 

og negative saker, og her forsvinner balansen. Tendensindeksen for kristendekningen har en 

positiv favør på 52 saker, mens den for islam er enda lengre på minussida med 57. Tar vi ikke 

med Adresseavisens og Fædrelandsvennens andakter, som i utgangspunktet får positivt 

tilslag, og holder NTB utenfor, vil forskjellene være langt mindre markerte selv om islam 

fortsatt havner nedenfor og kristendommen over nullpunktet. Fordelt på periodene jul, påske 

og ei konstruert uke, blir det tydelig at påsken er en god tid for kristendommen og den 
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konstruerte uka dårlig for islam. Mye skyldes oppstyret rundt publiseringene av karikerte 

Muhammed. Denne hendelsen opptar nesten halvparten av stoffet om islam og får som regel 

negativt fortegn.  

 

Opphav, type sak og saksnivå 

For opphav kommer fire tideler av sakene fra egen redaksjon, tre tideler skrives uten byline, 

mens ’annen byline’, nyhetsbyråer og sitatsaker har en tidel hver. For islam er det en høyere 

andel egenkomponert materiale enn ventet, selv om Fædrelandsvennen har minimalt. 

Opphavet gir lite utslag i forhold til tendens.  

Det er betydelig flere artikler enn reportasjer og kommentarer i utvalget, som 

samsvarer med den generelle nyhetsdekningen. Artiklene om religion er mer negative enn 

kommentarene og reportasjene. Kristendommen har flest av de to sistnevnte sjangrene og 

islam svært få.  

Som ventet er stoff om kristendommen mer lokalt og nasjonalt forankret enn islam. At 

den globale kategorien rager høyere enn den utenlandske, er på grunn av det universale, ikke-

geografiske elementet. At tendensen på globalt nivå peker i positiv retning samlet sett, 

skyldes andaktene for sakene om kristendom. Stoffet om islam har en helt motsatt kurve, med 

minst lokale, flere nasjonale og aller mest utenlandsk fundamenterte saker. Dette er med på å 

forsterke inntrykket av islam som et fremmed fenomen. I tillegg preges tendensen av 

saksnivået. Det som er lengst unna og man kjenner dårligst, får mest negativ tendens. Det kan 

det virke som Galtung og Ruges 42 år gamle appell for mer kompleks og forståelig dekning, 

ikke på langt nær har satt like solide spor som omdømmet til artikkelen de publiserte i 

Journal of Peace Research (1965). 

 

Fokus  

En statistisk tilnærming for hovedfokus ble brukt for å studere sakenes innhold. Aspektet 

’tema’ fikk halvparten av sakene, foran både ’person’, ’arena’ og til sist ’tilhørighet’.  

 Medier, kultur og særlig statskirka preget de kristne tekstene for ’tilhørighet’. Islam 

har knapt noen av sakene sine her. Spesifikke grupperinger og organisasjoner har ikke blitt 

registrert i detalj, men min oppfatning er at det særegne ved de ulike trossamfunnene sjelden 

presiseres eller vektlegges. Folks forståelse av mangfoldet reduseres som en følge av dette. 

Det som trykkes beveger seg bare unntaksvis i teologisk dybde. Denne mangelen blir 

tydeligst for islam ettersom nordmenn flest ikke får egne impulser utenfor pressen om 

hvordan det muslimske trossamfunnet arter seg.  
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 Noe av de samme trekkene vises både for ’person’ og ’arena’. Kildene og stedene for 

de islamske sakenes tilblivelse er basert på avstand, gamle rutiner og manglende kjennskap og 

innsikt. Norske aviser oppsøker sjelden tilgjengelige lokaler og informanter, og henter mye av 

stoffet sitt fra utlandet. Dette gir utslag i mer fjern dekning og ofte mindre positiv dekning. 

Uten å ha ført statistikk, virker normen å være at direkte intervjuer og observerende 

rapportering skjer med kristne og ikke med eller blant muslimer. For det kristne stoffet er 

persondekningen topptung. For ’arena’ er det mest tilstedeværelse på arrangement av 

sosial/kulturell art, med omsorgs- og bistandsarrangement på andreplass, og religiøse 

begivenheter som en god nummer tre.  

 Halvparten av de kristne sakene og tre fjerdedeler av de for islam hadde hovedfokus 

på tema. En generell observasjon er den lave andelen diskusjon om opphavet av, innholdet i 

og teologien til de to religionene.  

Over halvparten av de kristne sakene om teologi var andaktene i Adresseavisen og 

Fædrelandsvennen. Resten omhandler homofili, medieutgivelser innen populærkultur, og 

diskusjon om personen Jesus. Politikkseksjonen har noe om kirkebesøk og reglement, men 

overraskende lite om stat/kirke-debatten. Høytidene og dekningen av Jesus/Gud i forhold til 

andre kjendiser, preger samfunnsdelen. De fleste sakene om samfunn ble produsert i jula. 

’Verdi/tro’ snakker mest om privatpersoners tro, og det som er av ’intern nytt’ gjelder i 

hovedsak byggevirksomhet og arbeidsmarked. ’Tema’ var den eneste av kategoriene som fikk 

litt ekstra negativt utslag for tendens.  

For islam er ikke dominansen av karikaturtegningene av profeten Muhammed til å 

komme unna. 77 av de 136 hørte til her. De gjenstående saksprodusenter er stort sett fra 

utlandet, for eksempel om Van Gogh-drapet, Hamas/Palestina-konflikten og Al-Qaida.  

 

5.1.2 Hvordan er dekningen forskjellig på avisnivåene?  

Analysens andre del ser søkeresultatene i lys av avisnivåene Norges kan deles i: ‘Løssalg’, 

‘mening’, ‘storby’, ‘lokal’ og NTB.  

I forhold til mengde saker, er fordelingen mellom mange kristne og færre islamske 

saker likt gjennomsnittet. Unntaket er NTB som har 14 flere saker om islam, da primært 

grunnet profettegningene. Ordmessig er snittet lavest for avisene på lavere nivå.  

 

Tendens 

Som ventet er de lokale avisene mer positive til kristendommen enn storby- og 

løssalgsavisene, et trekk som passer inn med religionssosiologiens teorier om at bygdene er 



 98 av 134 

mer religiøse enn byene. Gruppene for nyhetsbyrå og ‘løssalg’ hadde samtidig mest saker 

med negativ tendens. Fordelt på periode, er det jula som utmerker seg. Dagbladet er 

hovedbidragsyteren for å holde løssalgsavisene på minussida. NTBs tendensindeks er også på 

minussida for den konstruerte uka. Alle de andre søylene i diagrammene er enten balanserte 

eller på plussida.  

 For islam er trekkene snudd på hodet. Selv om en del er nøytralt, er lokalavisene også 

mest negative til den arabiskfødte religionen, mens minuset minker gradvis opp mot gruppene 

‘løssalg’ og ‘mening’. Flere forfattere mener at lokalavisene skal bidra til å innlemme 

medlemmene i lokalsamfunnet (se kapittel 2.4.3). Det betyr neppe å være mest positiv til 

kristendommen, men samtidig mest negativ til islam. Noe av forklaring er mindre 

sannsynlighet for førstehåndseksponering av og/eller tilgang til muslimer, men funnet er 

uansett overraskende.  

 

Type sak 

Den kristne andelen artikler presses opp av Norsk Telegrambyrås mangel på kommentarer. En 

stor kvote reportasjer fra henholdsvis Bergens Tidende og Fædrelandsvennen hjelper 

gruppene ‘storby’ og ‘løssalg’ å opprettholde landssnittet for featurestoffet. De muslimske 

sakene har liten variasjon. Gruppen ‘mening’ og NTB er jevnest for de to religionene, noe 

som primært skyldes at de bare har en kilde per gruppe, men også at NTBs natur er mer 

artikkelrettet, mens Klassekampen er kjent for en stor andel kommentarer.  

 Tendensen for type sak er som ventet mest positiv for reportasjer og kommentarer, og 

stort sett negativ for artiklene. For kristendommen er lokalgruppa den eneste med positiv 

tendensindeks for artikler – takket være Harstad Tidende. Hvis andaktene ble fjernet fra 

Adresseavisen og Fædrelandsvennen, ville kommentarsøylen for verken ‘storby’ eller ’lokal’ 

holdt seg over null.  

For islam har alle grupper negative artikler, mens både reportasjene og kommentarene 

er tilnærmet utlignet. Det tilbakevendende poenget er at svært mange saker, 45 prosent, er 

bestemt til nøytrale. Seks av ti kilder har flest nøytrale saker for begge religioner.  

 

Saksnivå  

For saksnivå passer avissakene om kristendommen helt inn i mønsteret til litteraturen og mine 

antakelser om hvordan sosio-kulturelle bånd formes og styrkes. De lokale avisene har mest 

lokalstoff. Den største innenriksdelen står ‘løssalg’ og NTB for, mens ‘storby’ og igjen NTB 

har en relativ høy utlandsandel. Tendensmålingene får frem noen vesentlige funn. ‘Løssalg’, 
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NTB og ’mening’ er mer eller mindre balanserte. ‘Lokal’ og ‘storby’ har kraftige pluss for 

tendensindeksen, som primært stammer fra lokal- og globalnivået. Gruppen ‘storby’ trekkes 

som kjent opp av andaktene i to aviser, mens lokalstoffet generelt tenderer til en mer 

oppløftende fremstilling. Det er altså et fåtall av avisene som gir de største utslagene i 

samlestatistikken.  

Lokalstoffet for islam er nærmest ikke representert, mens utlandsstoffet menger seg i 

følgende, synkende rekkefølge: NTB, ‘storby’, ‘løssalg’, ‘lokal’ og ‘mening’. Andelsmessig 

har løssalgsavisene mest nasjonalt forankret stoff. Kvantumet for de ulike kategoriene er her 

nokså små, slik at tendensindeksen må vurderes med varsomhet. Den eneste søyla på plussida 

(+1) er den for lokalstoffet til storbyavisene.  

  

Hovedfokus  

Fordelingen av innhold spriker lite avisnivåene mellom. ’Tema’ er viktigste fokus for alle 

gruppene og for begge religioner.  

For kristendomsdekning utgjør det over eller opp mot 50 prosent for alle andre enn 

storbyavisenes kristendomsdekning. Lokal- og storbyavisene har de klart største andelene for 

kategorien ’teologi’. De andre gruppene har mer på samfunnssiden. ’Lokal’ og NTB skårer 

høyest på de interne nyhetene. For resten av det kristne stoffet, har ’person’ så vidt flere 

hovedfokus enn tilhørighet. Lokalavisene bryr seg mest hvor det religiøse hører til, med en 

femtedel av sakene sine fokusert på ’tilhørighet’. Bare storbyavisene har et betydelig fokus på 

’arena’, med en tredel.  

Islam domineres klart av tema, for alle nivåer. Klassekampen har ni av ni saker med 

tema i fokus. Spesifikt er kategoriene ’samfunn’ og ’politikk’ i førersetet, supplert av noen 

saker for ’verdi/tro’, særlig for løssalgsavisene. Muhammed-diskusjonen inntar mange 

former. Kommentarverdig er også personfokuset til ’løssalg’: 13 av 33 saker vektlegger 

person.  

 

5.2 DISKUSJON  

Et funn da teori ble satt i praksis, er at det er uholdbart og ufullstendig å skille religion fra 

kultur, politikk og fra mediene, selv om jeg forstår hvorfor Kobilica fra Islamsk Råd Norge 

ønsket dette (Vårt Land 20.02.2007). Islam har en mye mer bevisst og aktiv inkludering av 

sin religion i kultur og hverdagsliv. I tillegg trenger mediene og offentligheten her til lands en 

merkelapp for det ukjente og ”ikke-norske”, og kaller det derfor muslimsk eller islamsk. Jeg 

tror borgere fra Midtøsten og omegn får stemplet islam på for mye, for ofte. En slik påstand 
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hjelper med å forklare hvorfor metoden i denne oppgaven lettere plukker opp ord av islamsk 

herkomst enn kristen, til tross for et mye bredere utvalg ”kristne søkeord”. 

For mange etniske nordmenn i Norge tas religionens posisjon for gitt, eller leves ut 

ubevisst. Våre verdier, livsritualer og folketro er sterkt preget av kristendommen. Men da 

dette er utgangspunktet, status quo, blir det sjelden uttalt på samme måte som for islam. Vi 

lever i et kristent land der vi fortsatt har en kristen formålsparagraf, hvor de fleste baserer mye 

av sin moral og livsførsel på et kristent fundament. Men å kalle seg selv kristen, er en 

beskrivelse sjelden brukt – kanskje med unntak av tilstedeværelse i utlandet eller i møte med 

andre (vidt forskjellige) kulturer. Det blir ikke nødvendig å markere sin bakgrunn før man 

rykkes ut av sitt eget revir. Avstand tror jeg er en annen forklaring for folks vage 

proklamering av sin kristne herkomst. I et sekulært samfunn ønsker mange å ta avstand fra en 

del enkeltmeninger fra og handlinger utført av ”de kristne” og ”kirkas folk” som ses på som 

kontroversielle og utstøtende. Davie (2007: 41) spør presist: Når folk sier de er kristne, er det 

for å vise at de er kristne og ikke sekulære, eller er det for å vise at de er kristne og ikke 

muslimer?  

 

5.2.1 Min forståelse av kristendommen  

En masteroppgave tvinger nødvendigvis studenten til å reflektere og lære om en del 

overlappende eller siderordnede felt hun eller han ikke planla. For mitt vedkommende, har jeg 

en sterk overbevisning i hva jeg legger i min egen kristne tro, men i løpet av arbeidet med 

oppgaven, har mitt mediesosiologiske og akademiske syn på kristendommen endret seg. Den 

følgende karakteristikken er min forståelse av det religionssosiologiske Norge beskrevet med 

egne ord og tanker.  

 

Den gjennomsnittelige nordmann er statskirkemedlem og tror på en gud. Ola og Kari tror, 

men er mer privat enn før.  

Historiebøkene forteller at kristendommen offisielt ble skremt inn i folket med 

vikingene. Deretter styrte kirketoppene landet, og loven bestemte hva folk skulle bekjenne seg 

til. Dette kan lett ha ført med seg en påtatthet i trass heller enn frivillighet. Befolkningen her i 

landet karakteriseres som ”belonging without believing” med det høye medlemstallet i Den 

norske kirke sammen med den lave deltakelsen. På toppen av dette har århundrer under dansk, 

senere svensk og til slutt krigersk tysk herredømme, utviklet en mentalitet med naturlig 

skepsis til autoriteter og tøyler i ord og gjerninger. Den klassiske, vestlige 

moderniseringsbølgen har til slutt skylt inn relativisme og individualisme som har fliset opp 
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trådene til en kollektiv samling om Gud. Personlige meninger og fortolkninger, og 

polariseringer presentert i mediene, forvansker det å binde seg til et bestemt trossamfunn eller 

”religiøs pakkeløsning”. I stedet liter folk på Gud, eller en form for overmakt, uten å gå i 

kirka.  

 Samtidig som det nå er religionsfrihet, er det så langt fra religionstomhet. 

Kristendommen har gjort et uslettelig inntrykk som har preget landet i et årtusen gjennom lov, 

kultur, verdier, språk og massemediene. Om troen og kirka ikke står like fjellstøtt i folks 

daglige prioriteringer, tids- og pengebruk, er kristendommen ”smurt tynt utover” samfunnet. 

Folk flest ville trolig funnet det svært opprykkende om kirka plutselig ikke tilbød seg 

presteoppfølging, liturgi eller velsignelse i sammenheng med dåp, konfirmasjon, bryllup og 

særlig begravelse. Ønsket om å være fri tar ikke bort ønsket om å kjenne tilhørighet eller 

fellesskap til dem man er fri sammen med. Mediereligion og medialisering (se 2.3.3) har 

tilfredsstilt noe av behovet for personlig deltakelse og fellesskap. Kirkene og troen på Gud er 

noe av det mest norske i vår kultur. Jeg tror at om nok folk virkelig ville, hadde 

statskirkeordningen vært avskaffet for lenge siden.  

 

5.2.2 Kristenfiendtlighet i pressen?  

Min enkle forståelse av fiendtlighet i innledningen var ”en markant negativ, overkritisk 

dekning av kristendommen (og islam)”. Kritisk kan føres tilbake til negativ. Og negativ 

stammer fra fordomsfullhet. Følger man en slik tankerekke, behøver ikke resonnementet være 

langt for å felle en dom om fiendtlighet, for dekningen av både kristendom og islam. 

Min oppgave har ikke inngående analyser av tekstenes innhold. Men etter å ha lest sakene i 

utvalget, vil jeg påstå at fiendtlig er å ta altfor hardt i. Bokmålsordboka bruker ’hatefull’, 

’aggressiv’ og ’angrep’ i sin definisjon. En slik slutning finner jeg ikke i materialet for sakene 

om kristendom. Når Agenda 3:16 (Utaker 2005a, 2005b) beskriver Dagbladet som 

kristenfiendtlig og Romarheim (2004) omtaler manneblader som ’a-religiøse’ og dels 

religionsfiendtlige, gis ingen forklaring på hva som menes med fiendtligheten. Selv om stoffet 

for islam har et enda større negativt fortegn, er det ingen åpenbare trekk av hat eller 

aggresjon. 

Den negative dominansen til Dagbladet og NTB for kristendom og islam samlet, viser 

likevel tegn på at alt ikke bare er fryd og gammen – hvis mål er en balansert dekning. 

Omfanget og fokusvalget fremstår på langt nær som noen parademarsj for de to religionene. 

Uten å ta innholdet under lupen, kan jeg ikke annet enn å tilbakevise de hardeste skytsene mot 

kristendekningen, eller skrive at de ikke gjelder for norske forhold – da mye av litteraturlista 
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ikke er trykket her til lands. Hoovers (1998) anklage om homogenitet i religionsdekning kan 

nok ha gyldighet også i Norge, spesielt for islam, men innholdet for kristendommen har en 

relativt stor spredning. Og om Wright (1997) skulle ha rett i sine anklager om religiøs 

analfabetisme, som introdusert i 2.2.4, er beskyldninger om uvitenhet noe ganske annet enn 

en bevisst holdning mot det religiøse. Religion er ømfintlig og har lettere for å sette sinn i kok 

enn andre områder.  

Nordmenn har det generelt svært godt, boende i et rikt land med demokrati og 

trosfrihet. Negativiteten jeg har avdekket i innholdsanalysen, tror jeg er det nærmeste man 

kan komme reell religionsfiendtlighet uttrykt i den norske dagspressen. Journalistene og folk 

flest har relativt stor ytringsfrihet, men vet også nok om blasfemi og utfordringen ved å tråkke 

andre på tærne at man unngår dette der man kan. Et annet poeng, er at saker som oftest 

skrives av enkeltpersoner. Få ansatte i norske aviser har videre så stor innflytelse og samtidig 

så uttalte pessimistiske meninger at de faktisk ville komme på trykk – i alle fall ikke over tid. 

Generelt består journaliststanden av oppegående, intellektuelle mennesker, som alle skjønner 

at folk har ulike meninger. Kommersielle aktører har ikke noe behov for å miste lesere, litt 

uavhengig av hva man tenker om kristendommen, islam eller religion for øvrig. Den 

redaksjonelle linja og presseetikken vil også forhindre en kampanje med nedbrytende 

kommentarer om saksområder flest – spesielt ikke om noe så følsomt som religion. 

Et sentralt poeng i oppgaven har vært om manglende dekning er en form for (negativ) 

fremstilling. En viktig årsak til mulig ”underrepresentasjon” er begrensede ressurser, 

kompetanse og budsjett. For det andre kan redaksjonene tradisjoner for arbeidsmetoder, 

stoffområder og kildebruk være vanskelig å endre på. For det tredje har kristendommens 

autoritet falt i Norge som følge av modernitetens og sekulariseringas dønninger. Posisjonen til 

kristendommen og islam svekkes i offentligheten. Følgelig oppfyller religionene i mindre 

grad de tradisjonelle nyhetskriteriene. Et fjerde forsøk på forklaring, er at religion er hinsides 

rasjonal fatteevne, vanskelig å dekke skikkelig og problematisk i forhold til objektivitetsideal 

og sannhetsgehalt, slik Silk (1995: 147) antyder. Religion, kultur og medier har en mer 

overordnet karakter som kan gjøre dem til en viktig del av eller bakgrunn for nær sagt hvilket 

som helst stoffområde. Dette er også er i tråd med teorien om en journalistisk populisme, hvis 

form er flatere enn religionene.  

Generelt er innvendingene mot dekningen mer et spørsmål om likegyldighet og ikke-

religiøsitet, enn fiendtlighet og anti-religiøsitet. Kunnskapsmangel tør jeg hevde utgjør en 

sentral del i dannelsen av fordommer og diskriminering, trolig også i journalistikken. 
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Konservative tanker og arbeidsmetoder, mer enn noe ønske om å såre muslimer eller kristne, 

kan generere negative toner i journalistikkmusikken (Poole 2002: 186).  

 

Konklusjon 

Min endelige konklusjon at den norske sekulære avispressen ikke er kristenfiendtlig. Det er 

åpenbart en del negative trekk, og det finnes en rekke aspekter ved flere av, om ikke alle, 

kildene som kan tolkes ufordelaktig eller overkritisk i forhold til fremstillingen av 

kristendommen. Dette gjelder blant annet det lave omfanget generelt og tendensen spesielt for 

artikler utenfor de kristne høytidene. Men i forhold til den empiriske støtten i oppgaven, 

tendensmålingene, slo målingene ut markant positivt. I en hybrid undersøkelse med 

kvantitativ metode og innslag av kvalitativ vurdering, fremstår kristendommen positivt. Det 

blir lagt merke til at Dagbladet er den eneste avisa på minussida, og også den eneste i utvalget 

som offisielt har uttalt seg skeptisk til religion. 

 For islam derimot, er det større grunn til å beskylde pressen for å foretrekke svart 

maling. Jeg satte meg fore å sjekke sannhetsgehalten i hvorvidt pressen er ”kristenfiendtlig”. 

Svaret jeg sitter igjen med er at om noe minner om overkritisk negativitet, vil det være 

dekningen av islam. Religionen blir delvis fremmedgjort, og de religiøse blir sett på som én 

gruppe. Da den gjengse leser heller ikke vil kjenne islam tilstrekkelig til å protestere, har 

avisa mindre press på seg til å gjøre grundig forarbeid og undersøkelser. Her er det mindre 

grunn til å skylde på lav dekning. I forhold til kristendom, er islam faktisk overrepresentert. 

Av de sakene som dukker opp, er det særs mange med negativ tendens, selv om Muhammed-

karikaturene gjorde sitt.  

 

Epilog  

Min kristne tro har påvirket utfallet av oppgaven – i positiv forstand. Den er årsaken til 

hendige forkunnskaper om kristendommen og delvis islam, og en viktig grunn til at jeg har 

opprettholdt interessen for tema. Men som akademiker er både religionssosiologi og 

konfesjonskunnskap nye felter for meg, noe som kan ha tilslørt sentrale koblinger mellom 

teori og empiri i analysefasen. 

Med bedre tid og ressurser tilgjengelig, ville jeg gjort et dybdedykk i kvalitet og 

omfang. Jeg ville tatt islam nærmere i øyesyn for i større grad å kunne sidestille eller 

samkjøre religionen med kristendom på egne premisser. Flere aviser ville blitt studert over 

lengre perioder, og i større grad styrt ut fra mer tilfeldige søkeperioder. En annen mulighet 

ville være å bare se på presentasjonsformen og det lingvistiske for å bestemme tendensen, 
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altså ikke inkludere semantikken. I 5.3 følger mer omfattende forslag til hvordan dette stoffet 

kan bringes videre. 

Alt i alt er jeg tilfreds med at ny viten har tatt form. Å kvantifisere pressedekningen av 

kristent og islamsk stoff på denne måten, er ny tematikk. Etter hvert som oppgaven tok form, 

tok forskerånden stadig over mer av motivasjonen for å bli ferdig. Fenget som jeg ble, er et 

hundretalls skrevne sider for korte til å tømme nysgjerrigheten min. Men jeg håper oppgaven 

er omfattende nok til å fange den hos andre.  

 

5.3 FRAMTIDIGE OPPGAVER  

Det er lett å bli ambisiøs med en masteroppgave. Jeg innså tidlig at mitt prosjektvalg 

inneholdt mye mer enn jeg ville kunne rekke over. Under følger seks alternative veivalg og 

mulige framtidige prosjekter for å studere dekning av kristent og islamsk stoff i norsk presse.  

 Hvordan er dekningen i kristne aviser?  

Vårt Land, Dagen og Magazinet er tre aviser i Norge med et uttalt kristent fundament. Hvilke 

utslag får det for tendensen? Dette er selvsagt også mulig å gjøre for hvilket som helst 

medium og/eller livssyn i bunn. På norsk grunn vil det være urealistisk å analysere religion 

uten å trekke inn kristendommen.  

 Påvirker journalistenes livssyn dekningen?  

Her kan man studere dekningen fra et senderperspektiv: journalistenes og redaktørenes egne 

ståsted. En kvalitativ undersøkelse basert på intervju vil kunne frembringe nyttig innsikt, 

særlig for de redaksjonene med egne journalister for religionsdekningen.  

 Hva mener og hvordan formes leserne?  

En resepsjonsanalyse av avisbudskapet i Norge med tanke på religion, ville vært spennende å 

foreta. Dette kan tilføre substans til kunnskapen om mediereligion og – her gjort i et 

mottaksperspektiv.  

 Var dekningen annerledes før?  

Med de endringene pressen, det norske samfunnet og dets innbyggere har gjennomgått de 

siste generasjonene, vil en longitudinal undersøkelse, altså det å se på omfang og tendens 

gjennom (deler av) historien, kunne gi interessante funn om pressedekningens utvikling.  

 Hvilke ulikheter har dekningen rundt om i landet?  

Slutningene i denne oppgaven kan benyttes som utgangspunkt for egne sosiokulturelle, 

teologiske sammenligner av dekningen i ulike landsdeler. Boka Tro i Sør (2005) av Jan-Olav 

Henriksen og Pål Repstad er et døme på religionsopus i den sørligste landsdelen.  
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 Er dekningen annerledes i utlandet?  

Et internasjonalt perspektiv kunne sammenligne pressedekningen i Norge med den i andre 

land. Australia er et godt kasus til en komparativ studie fordi demografien og 

religionsfordelingen er nokså lik den norske – samtidig som den fysiske avstanden til Norge 

er signifikant. Landet ”Down Under” har ingen statskirke, som også kan være et interessant 

betraktningsgrunnlag. Det var for øvrig i Australia jeg ble forespeilet ideen til oppgaven for 

første gang. Lederen for organisasjonen Christiansinthemedia.org, Dominic Steele, påstår 

Australia har en ”kristenfiendtlig” mediedekning. Dette gjenstår selvsagt å prøve å slå fast. 
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VEDLEGG 1 - Kodebok 
 
Dette er delen for detaljene og faktabitene fra søket og analysen av sakene som ble overflødig 

i selve oppgaven. Kodeboka er delt i en kort utredning om teknologi, en liten diskusjon om 

datoene i den konstruerte uka (jamfør metoden i 3.4), og så en lengre del om søk. Søkedelen 

har først en diskusjon rundt enkelte utelatte søkeord for kristendom, etterfulgt av nokså 

detaljerte beskrivelser av hvordan søkene ble utførte, bestemmelser og avgjørelser for søk 

etter og koding av saker om kristendom og islam. Informasjonsmengden er såpass høy for å 

opprettholde muligheten til å etterprøve mine funn og konklusjoner. Mye av teksten er 

presentert i punktform.   

 
 Teknologi  

 Plattform: Apple PowerBook G4  

 Applikasjoner  

 Tekstbehandling: Microsoft Word: Mac (2004)  

 Regneark/grafer: Microsoft Excel: Mac (2004)   

Excel ble brukt til å lage diagrammene, tabellene og utregningene. Bortsett fra standard 

utregningsformler som addering og prosentregning, har jeg tatt i bruk autofilter (automatiske 

rullegardinmenyer for å sortere ut ønskede verdier) og frysing/låsing av rader for å forenkle 

arbeidet. Pivottabeller er for eksempel ikke benyttet i denne omgang. Ingen andre 

statistikkprogrammer har vært konsulterte.  

 Referansearkiv: EndNote 9.0.0 (for Macintosh)  

 Nettlesere:  

 Mozilla Firefox 1.5.0.9 (for Macintosh)  

 Safari 2.0.4  

 Mediearkiv: Retriever Atekst (http://www.retriever-info.com/services/archive.html) 

Atekst krever avtale eller abonnement for å få tilgang, noe Universitetet i Oslo har.  

 
 
 Datoene i den konstruerte uka   

Som skrevet i en fotnote i kapittel 3.4, ble torsdag 2. februar i uke fem, 2006, brukt i stedet 

for mandag 6. februar. Dette var utilsiktet. Feilen oppstod ved at jeg tenkte å skulle begynne 

søket i starten av februar. Første dag i måneden var en onsdag. Jeg så at ved å begynne 

torsdag 2., ville jeg få februar med i fem av de seks ukene den konstruerte uka fordelte seg på 

(uke 5 til 9). I et uobservant øyeblikk har jeg likevel tenkt at uka begynte på en mandag, og 
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dermed satt andre dag som tirsdag 14. i stedet for fredag 10. februar. Dette medfører at den 

konstruerte uka har to torsdager (2. februar og 2. mars). For det totale utfallet tror jeg missen 

har lite å si, men er likevel irriterende å oppdage når det er for sent å starte på nytt.  

 
SØK 

 Utelatte søkeord for kristendom 

Mange flere søkeord enn de presentert i metodedelen kunne vært med og gitt relevante treff. 

Etter en del prøvesøk og tankevirksomhet, konkluderte jeg med at flere av ordene overlappet 

de andre søkeordene og/eller fikk for mange irrelevante treff til at de var nødvendig å ta med. 

Den største utfordringen har vært hvordan man skal tenke om kristne organisasjoner, grupper 

og trossamfunn, der noens navn automatisk kommer innenfor søkeordene, mens andre ikke 

gjør det. Å liste alle kombinasjoner av slike egennavn ville vært en uholdbar prosess. I tillegg 

er målet at sakene skal ha et betydelig fokus på noe kristelig (eller islamsk), og dermed vil 

heller ikke alle sakene tas med – selv om en relevant organisasjon får treff. Likevel er det ikke 

til å komme bort i fra at Frelsesarmeen, Diakonhjemmet og Kirkens Bymisjon har hatt et 

relativt høyt antall forekomster underveis. Under følger en kort presentasjon av noen av de 

utelatte søkeordene.  

 Adventist: Trosretningen er ikke en del av Norges nye kristne råd (2006). 

 Alphakurs: Svært få treff totalt i forsøk, der alle sakene likevel ble fanget opp av  

andre søkerord.  

 Hellig: I forundersøkelser var det stort sett bare ”hellig krig” og ”hellig ku” som  

dukket opp av egne artikler som ikke ble fanget opp av de andre søkeordene. Ett unntak var 

informasjon om hellige tre kongers dag.  

 Katedral: Før etter jeg begynte det virkelig søket, innså jeg at ’katedral’ kanskje  

burde vært med.  Men etter å ha søkt etter ordet for hele perioden, var det ingen nye relevante 

artikler som dukket opp.  

 Kors: Røde, blå, armene i og omvendte kors dukker opp i søk. ’Røde kors’ får 

mange treff, men er en humanitær og ikke uttalt kristelig organisasjon. Blåkors er kristent, 

men bør kunne plukkes opp av noen av de andre søkeordene om saken er relevant.  

 

 Hvordan søkene ble utførte  

Atekst er enkelt å forstå og har ikke veldig mange knapper å trykke på, eller felter å fylle ut. 

Likevel er det en rekke funksjoner som kan nås ved å kjenne kodespråket for fritekstfeltet. 

Ateksts egen søkemanual (Retriever Norge AS 2006) er velskrevet og tilstrekkelig, slik at jeg 
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i denne delen kun kort skal skissere mine fremgangsmåter og eventuelle avklaringer/funn 

gjort med mediearkivets ansatte direkte.   

Søkeordene kan legges inn i feltet fritekst med en ”OR” (som betyr ”eller”) mellom. 

Det enkleste er likevel å putte raden med ord (med mellomrom uten OR) inn i noen av ordene 

rubrikken. Ved å trykke søk kommer OR inn automatisk og søkestrengen kan kopieres fra 

fritekstfeltet for fremtidig bruk. Ved å putte inn ord i ingen av ordene, vil Atekst finne 

termene i noen av ordene som IKKE befinner seg i  ingen av ordene. For eksempel vil 

søkeordet krist* gi treff på Kristus, men ikke Kristiansand da sistnevnte står som et ord som 

skal lukes ut.   

Datoene kan utgangspunktet enkelt velges i datofeltene, det være seg en gitt periode, 

eller en spesifikk dato. Men for å unngå å få med søndagsutgaven til de større avisene i jula 

og påsken, førte jeg på ANDNOT (docdate: gitt fra-dato;gitt til-dato) i fritekstfeltet. Også ved 

søk i den konstruerte uka, benyttet jeg AND (docdate: ønsket dato, ønsket dato 2 osv). I 

utgangspunktet kan man enkelt søke for alle dagene i den konstruerte uka på en gang, men 

grunnet usikkerheten diskutert i metoden, søkte jeg tidvis bare på en eller få datoer i gangen. 

Jeg benyttet meg av rubrikkene under Velg medietyper i søkevinduet for å søke i 

kildene mine. Haketegnet foran Eter ble krysset ut, mens de papirkildene jeg behøvde kunne 

velges ved å trykke på Papir. For kun å få Aftenpostens morgenutgave, og ikke Aftenposten 

Aften, var det nødvendig å legge til ’ANDNOT edition:aften’ i fritekstfeltet.  

Treff per side var alltid satt til 100, for å unngå minst mulig blaing på treffsiden, noe 

som enkelte ganger kan få siden til å henge seg fast. Dette ble også anbefalt av Ateksts 

ansatte. i dokumentdel var alltid satt til ’hele dokumentet’.   

 

Under følger søkestrenge som ble kjørt via fritekstfeltet. For å få de ønskede ordene for islam, 

så det slik ut:  

(imam* OR moske* OR moské* OR muslim* OR islam* OR "hellig krig" OR jihad 
OR ramadan OR koran* OR allah OR muhammed) ANDNOT (Islamabad OR 
Ismaliya). 

 
Anførselstegnet får Atekst til å søke på alt innenfor i sammenheng, og ikke hver for seg, på 

samme måte som i en søkemotor som Google. Å søke på ’hellig krig’ vil kun gi treff der de to 

ordene står sammen og etter hverandre i den rekkefølgen.  

For å få has i sakene som omtaler kristendom, ser søket slik ut:  

  
(alter* OR baptist* OR bibel* OR biskop* OR bispe* OR diakon* OR dåp* OR 
evangeli* OR frelse* OR gud* OR Jesu* OR kateket* OR katol* OR kirke* OR 
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kirka* OR konfirma* OR krist* OR liturgi* OR luther* OR kveker* OR menighet* 
OR misjon* OR metodist* OR nattverd OR pave* OR pinse* OR prest* OR 
protestant* OR pastor OR tros* OR ekumen* OR økumen*) ANDNOT ("alter OR 
ego" OR alterner* OR alternia OR Alterskjær OR *anstalter OR alternativ* OR 
asfalter* OR balter* OR Bispegata OR eksalter* OR falkirk OR *forvalter OR 
forvalter* OR Gudbjør* OR Gudbrand* OR Gudefin OR Gudesen OR gudinne OR 
Gudjohnsen OR Gudlei* OR Gudme* OR Gudmun* OR Gudrun OR gudskjelov OR 
Gudvangen OR halter* OR Kirkebø* OR Kirkenes OR Kirkemo OR Kirkeru* OR 
Kirkesæter OR Kirkesæther OR Kirkeveien OR Kirkevik OR Kirkevoll OR Kirkeøy 
OR Kirknes OR Kirkuk OR Kirkvaag OR Kristaps OR Kristj* OR Kristensen* OR 
Krister OR Kristian* OR Kristin* OR Kristo* OR kristtorn OR Kristy OR Malterud 
OR Pavement OR Pavel OR pinsett* OR presta* OR Prestbak* OR Prestbakk* OR 
prestfjord* OR Prestfoss OR prestegjeld* OR Presthaug OR prestere* OR prestert* 
OR prestige OR prestisje* OR Prestmo OR Preston* OR Prestrud OR Presterud OR 
Prestwick OR salter* OR syndebukk OR troskyldig OR tross* OR trost OR troster OR 
trostene OR Trosterud OR Valter OR Walter) 

 

I forhold til omfang, regnet jeg også ut det totale antall saker for de aktuelle søkerperiodene. 

Metoden som ble brukt her var å søke på alle saker som inneholdt vokalene a, e, eller i – noe 

som gjør sjansene små for utelatte saker. Fritekstfeltet så da slik ut:  

 

(a* OR e* OR i*) 

 
 Felles bestemmelser før søk  

 Teknisk  
 Visninger til illustrasjoner, karikaturer eller fotografier som saker i seg selv, selv 

om billedtekst skulle forekomme, utelates.  
 Forsidehenvisninger telles ei.  
 Leserinnlegg og bakside-innringere tas ikke med. Eksempler er ”kortsagt” i 

Nordlys,  ”Si d;” i Aftenposten, og ”Kort og godt” i Dagbladet.   
 Ledere eller kommentarer er og bør være mer enn ei linje for å tas med.  
 Notiser i notissamlinger tas med, selv om de er samlet under ett. Vedlegg 5B er et 

eksempel fra Bergens Tidene. Her telles selvsagt bare ordene for den aktuelle 
notisen.  

 Opplisting av kommende hendelser (samfunnsside), konserter, Gudstjenester, 
begravelser, og dåp tas ikke med, selv om det er info om kristelige eller muslimske 
begivenheter. Unntaket er om forhåndsomtalen er litt omfattende og inkluderer 
ekstra informasjon. Eksempel på et slikt unntak er konserten til Frelsesarmeen 
omtalt i Harstad Tidene (Vedlegg 5C).  

 Avstemninger på bare en linje (av typen ”Bør Norge be om unnskyldning..”) 
utelukkes også.  

 ”Kortsagt” tas ikke med fra Nordlys. 
 ”Kort og godt”, innlegg og debatt tas ikke med fra Dagbladet.  
 Utenlandsoversikten fra NTB tekst tas ikke med, fordi de ulike titlene kommer 

igjen som egne artikler. 
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 Saker som oppdateres og kommer i en ny versjon samme dag, registreres bare en 
gang med den nyeste versjonen, selv om det skulle være ny tittel og så videre. NTB 
tekst og Bergens Tidene har eksempler på dette.  

 Jubileer, bursdager, dagens navn, dagen i dag og lignende tas ikke med. Eksempler 
er ”Det hendte” fra NTB og ”ukens ord” i VG.   

 Tekstbokser/definisjonsrubrikker tas med om de står for seg selv og har kristent 
eller islamsk innhold (hva er katekisme/koranen etc). Om det er en tekstboks som 
åpenbart tilhører en annen sak/artikkel på samme dag, ses de to som en sak, og 
vurderes sammen. 

 Om det går tydelig frem at to eller tre av sakene hører til samme kompleks, 
registreres sakene som én. Ordene legges sammen.  

 Ved ordmåling, tas tittel og ingress og brødtekst med. Det gjør ikke billedtekster 
og byline/e-post etc. I mange høver er det en tittel for Atekst og en full (eller 
gjentatt) tittel i brødteksten. Kun den hele/siste tas med i ordtellinga.  

 NTBs tekster som kun har NTB i byline, kodes som ’uten byline’. Saker som har 
både navn og NTB i byline, står som ’egen byline’. De som ikke har NTB i 
parentes eller som copyright, kodes som ’annet’.   

 Koding  
 Positivt er nye bygg og ting. Nøytralt er det om det bare snakkes om et mulig 

prosjekt som ikke er bestemt. Se Vedlegg 5D fra Adresseavisen.  
 Et forslag som dukket opp underveis, var å legge til en ekstra kategori for kultur 

under variabelen tema. Saksbehovet var ikke tilstrekkelig til at handlingen ble 
utført.  

 Oppussing/reparasjoner bestemmes som ’administrativt møte/prosjekt’ under 
variable for arena.  

 ”Ren” undervisning blir en del av administrativt møte. 
 For innplotting i tabellen i regnearket, registres sakene med de titlene som står 

som overskrift i Atekst, selv om de ikke nødvendigvis er fullstendige der.  
 Religiøse reiseselskaper legges under ’kristelige/islamske kulturelle grupper’ 

innenfor tilhørighet.  
 Opphav har nå også egen kategori til andre sitatsaker (ikke nyhetsbyrå).  
 Homofilidebatten kodes i utgangspunktet til negativ (om det ikke er snakk om 

forsoning).  
 Innhold  

 Karikaturtegningene omtales, men vil i hovedsak være fokusert på islam.  
 For å skille religion og kultur, tas de ikke-relevante og ikke-religiøse momentene 

som hovedsak ut. Dette blir en skjønnsmessig vurdering, men har hele tiden det 
overordnede prinsippet om at saken skal ha et betydelig fokus på kristendom (eller 
islam) som rettesnor.  

 
 Bestemmelser for søk på kristendom 

 Teknisk 
 Annonsering av kommende gudstjenester og konserter (i kirka for eksempel) tas 

ikke med når de står for seg selv  
 Dødsfall og nekrologer tas ikke med. Personene kommer i avisa fordi de er døde, 

ikke fordi noen er kristne. Dessuten er dette skrevet av privatpersoner. 
 ”Dagen i dag”, navnedag og lignende formater utelates.    
 Dagens tekst/andakter (Fædrelandsvennen og Adresseavisen) tas med  

 Koding  
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 Andaktene omtales i all hovedsak som positive på tendens, og kodes på globalt 
nivå, hovedfokus tema teologi, da skribentene får fri spalteplass til å fortelle hva 
Bibelen sier til seg og leserne, som i praksis er å evangelisere.   

 En kirkegård bestemmes til å ha arena statskirke  
 Kirker i andre land får verdien ”andre trossamfunn”, ikke ”annet” for fokus 

tilhørighet.  
 Historisk kristen praksis/hendelser, som ikke praktiseres lengre i dag, blir i 

utgangspunktet bestemt til nøytralt tendens.  
 Misjonen Jesus Leger (til helbreder Svein Magne Pedersen ) defineres som kristne 

medier  
 Fædrelandsvennens andakter bestemmes til ’annen byline’ på opphav, da 

skribentene ikke jobber i redaksjonen.  
 Innhold  

 Jul og påsken må primært omhandle kristelige ting/opprinnelse for å bli tatt med, 
ikke bare at det er mulig å gå i kirka eller lignende.  

 Saken ”Jesus konk til jul”, lagt ut av NTB tekst 22.12.05 (Vedlegg 5E) og senere 
gjengitt i Aftenposten, utelukkes til tross for en tilsynelatende usedvanlig relevant 
tittel. Saken dreier seg om den økonomiske situasjonen rundt oppsettet av 
musikalen Jesus Christ Superstar.  

 Gudforeldre blir ikke tatt med om saken ikke har med dåp eller dåpsopplæring å 
gjøre.  

 En politisk sak registreres ikke automatisk fordi det er kristelig folkeparti eller 
kristeligdemokrater bak uttalelser. Er det derimot et standpunkt som skiller seg ut 
som noe som skiller seg tydelig ut fra en sekulær motivasjon, blir det med.  

 Ordet kirkeasyl blir ikke registrert som sak, om ikke arenaen er kirka  
 Begravelser tas ikke med om det kun er informasjon om bisettelse. Er det derimot 

en beskrivelse/hendelse derfra, kommer det under arena ”religiøst møte” eller 
tilhørighet ”statskirke”. 

 Bymisjonen, mye omtalt i Adresseavisen, tas i utgangspunktet med, selv om KrF 
ikke gjør det i politikken om det ikke er utpreget kristelig. Fokuset i saken behøver 
fortsatt å være betydelig på religion.  

 Konflikt  
 Bergens Tidene har en sak om kampene mellom protestanter og katolikker i Nord-

Irland. Dette defineres ei som kristendom fordi fokuset er på protester og frykt for 
vold. Uenighetene i Nord-Irland har basis i religion, men det er lenge siden 
religionen har vært i fokus (Vedlegg 5G).  

 
 Bestemmelser for søk på islam  

 Teknisk  
 Faktabokser om et land som har islam som religion tas ikke med  

 Koding  
 Muhammed-tegningene er i utgangspunktet hovedfokus tema (samfunn) og 

tendens negativ  
 Al-Qaida plassering med tanke på fokus er under variabelen tilhørighet, og 

kategori 9: Andre meningsbærende og politiske organisasjoner.  
 Saken ”Islam i Norge” fra Klassekampen 22.02.06 (Vedlegg 6D) fjernes da den 

defineres som henvisningsartikkel av typen ”les saken på side 4” etter en liten 
introduksjon.   

 Konflikter  
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I utgangspunktet vil ikke ugjerninger og blodige bataljer tas med om de ikke er direkte 
religiøse. Disse handlingene aksepteres ei av islamske organisasjoner som Islamsk Råd 
Norge, på samme måte som drap i Jesu navn heller ikke ville falt i god jord for det kristelige 
råd i Norge som et eksempel på en sak om kristendommen. Men noe må tas med, og det å 
sette et bastant skille mellom religion og kultur er svært vanskelig. 

 Gruppa ”Islamsk hellig krig” blir sjelden registrert i samråd med konflikter   
 Hamas, Irak, Israel/Palestina og andre konflikter blir utelatt i stor grad når det kun 

refereres til som islamske/islamistiske, på samme måte som kristelig-demokratene 
i eksempelvis Tyskland eller KrF i Norge. En overvekt på kamphandlinger i seg 
selv, vil også ha vansker med å få status som en sak om islam. Eksempel på fjernet 
sak er ”Bombemennene i London handlet på egen hånd” fra Aftenpostens 
morgenutgave 10.04.06 (se vedlegg 6E). 

 Innhold 
 Saker som lister hinduer, buddhister, kristne og muslimer telles ei. Det vil da ikke 

lenger være et betydelig fokus på islam.  
 Debatten rundt karikaturtegningene av Muhammed tas med, men dets store andel 

må diskuteres i brødteksten på oppgaven.  
 Omskjæring er negativt.  
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VEDLEGG 2 – Inndeling av kristenstoff i Dagen og Vårt Land 
 

DAGEN 

Den kristne avisa Dagen har retningslinjer for å skille mellom hva som kan kalles 

’kristenlivsreportasje’ og hva som passer inn under samfunnsdelen. Informasjonen ble gitt 

meg av redaktør Johannes Kleppa per e-post og telefon.   

 

 Kristenlivsreportasje  

Under denne delen går stoff som har med teologi, arrangement, personer og så videre. Dette 

innbefatter Den norske kirke, frivillige organisasjoner og bedehusene, frikirkene (både 

lutherske og ikke-lutherske), og felleskristne tiltak, arrangement og uttalelser. Alle skolene, 

institusjonene og tiltak innenfor de nevnte grupperingene, inkluderes også.   

 

 Samfunn  

I flere tilfeller oppleves brytninger mellom tro og samfunn, tro og politikk, samt tro og kultur. 

Disse faller innunder samfunnsdelen.  

 Brytningspunkt mellom kristen tro og politikk, for eksempel oppsigelser og 

lovgivning  

 Brytningspunkt mellom krisen tro og kultur, for eksempel verdispørsmål  

 Konflikten i og stoff fra Israel  

 

VÅRT LAND 

For å skille seksjonene ’kristenliv’ fra ’samfunn’, bruker avisa Vårt Land arena, åstedet for 

hendelsen, for å vite hvor saken skal plasseres. Dette var de eneste retningslinjene oppgitt fra 

journalist Jan Arild Holbek. Ellers bygger mye på skjønn. Som leser av Vårt Land virker 

arbeidsrutinene og redaksjonene i avisa å følge tilsvarende kriterier som redaksjonen i Dagen, 

selv om de ikke er like uttalte.   
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VEDLEGG  3 – Type fokus islam  
 
Ettersom kartleggingen av fokus for kristent og muslimsk stoff er nokså lik, er type fokus for 
islam lagt som vedlegg for å spare plass.  
 
TYPE FOKUS ISLAM  
 

• TILHØRIGHET  
o Islamsk Råd Norge: de fleste menighetene eller gruppene i Norge ligger under 

eller er tilknyttet rådet.    
o Andre trossamfunn  
o Misjonerende organisasjoner  
o Bistands-/omsorgsorganisasjoner  
o Ungdoms-/studentorganisasjoner   
o Islamske undervisningsinstitusjoner  
o Islamske medier (radio, tv, aviser, forlag, men også filmer og bøker)  
o Islamske kulturelle grupper (band, kor, foreninger, reiseselskaper)  
o Andre meningsbærende og politiske organisasjoner  
o Annet (ikke klart, nevnt eller vesentlig) 

• PERSON  
o Ansatte i religiøst lederskap i Norge  
o Ansatte i andre trossamfunn/andre land 
o Ansatte i administrative oppgaver  
o Medlem i organisasjon/moske (-samfunn)  
o Troende person (kjendis eller ”vanlig”)  
o Annet (ikke klart, nevnt eller vesentlig) 

• ARENA  
o Religiøst møte/handling: Bønn, lovsang, evangelisering, velsignelse.  
o Administrativt møte/prosjekt: menighetsmøte og generalforsamling, samt 

oppusning og reparasjoner, ”ren” undervisning (ikke leir), 
demonstrasjoner/protester.  

o Kulturelt/sosialt arrangement: Konsert, utstilling, festival, idrett, leir, stevne, 
konkurranse/lotteri/basar, (pilegrims)reise, retreat. 

o Omsorgs-/bistandstiltak: innsamlingsaksjon, handlinger motivert av 
nestekjærlighet. 

o Annet (ikke klart, nevnt eller vesentlig) 
• TEMA  

o Teologisk lære og praksis: Allah, Koranen, økumeni (innen islam), abort, 
homofili, kjønnsroller, blasfemi.   

o Politikk: lovendring, islamske rettigheter, ”sekulære” emner (om miljø, bistand 
o.l.) 

o Samfunn: sekularisering, autoritet/makt, samarbeid på tvers av religioner, 
høytider, kriminalitet, medier o.l.   

o Tro/Verdi: leveregler, verdier, normer, etikk, ytringsfrihet, holdninger, tro  
o ”Internt nytt”: ny/endret liturgi, praksis, tiltak medlemskap, økonomi – 

innenfor en organisasjon 
o Annet (ikke klart, nevnt eller vesentlig) 

 
De andre variablene og kategoriene er felles med den kvantitative kristendomsdefinisjonen i 
avsnitt 3.4.1.  
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VEDLEGG 4 – Ekvivalenstest for tendens  
 
Dette er ekvivalenstesten utført for å sjekke reliabiliteten, nærmere bestemt interreliabiliteten 

for min metode.  

 

Medstudent Lena Skattum vurderte de fem første sakene om kristendommen (i rekkefølgen de 

ble kodet) til hver av de ti kildene benyttet i den kvantitative undersøkelsen. På forhånd fikk 

hun lese gjennom metodekapitlet og ble gjort kjent med mine definisjoner. Hun fikk ikke se 

mine tendensvalg eller bestemmelsene i kodeboka. På dette grunnlaget ga hun kategorien 

positiv, nøytral eller negativ til hver av de 50 sakene.  

 

På neste side er tabellen som viser resultatene av testen. Tabellen har felt for tittel på saken, 

avisa saken er hentet fra, datoen saken ble skrevet, tendensen jeg ga saken, tendensen Skattum 

ga saken, et felt for samsvar og et felt for differanse. Samsvar betyr her hvorvidt vi var enige 

eller ikke, der 1 = enig, og 0 = uenig. Det siste feltet for differanse er Skattums vurdering 

minus min egen. Om tallet er 0, betyr det at vi hadde lik oppfatning. Om tallet er 1 innebærer 

det at Skattum ga en mer positiv karakteristikk av saken enn det jeg gjorde. Om tallet er -1, 

betyr de at min bedømmelse av saken var mest positiv.  

 

Samsvaret viser vi er enige i 38 av 50 saker, som tilsvarer 76 prosent enighet. Mange av de 12 

avvikene tilfeller hvor jeg selv tvilte. Vi var aldri helt uenige, altså at jeg hadde positivt når 

Skattum hadde negativt og motsatt (maks 1 i differanse). Summen av differansene gir for 

øvrig 0, som betyr at sprikene er like store i negativ og positiv retning. 

 

Totalt anser jeg samsvaret som tilfredstillende ettersom de spesifikke avklaringene i kodeboka 

ikke var Skattum bekjent.  
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Tittel Avis Dato Tendens Skattum Enig? Avvik 
TROMSØ (VG) Ved hjelp av VG 18.3 2 2 1 0 
Musikkfest - med urfremføring + Fakta VG 18.3 1 1 1 0 
Helstøpt Händel-start VG 18.3 1 1 1 0 
Lovpriser iPod VG 10.3 2 1 0 -1 
Britene tror ikke på Darwin VG 2.3 1 2 0 1 
Var misjonær i to år - nektes uføretrygd Db 22.2 3 3 1 0 
Om å håne profeter Db 2.2 2 2 1 0 
rødstrupene + FAKTA Ten Sing-kor Db 10.3 1 1 1 0 
Kristenfolket i opprør Db 22.12 3 2 0 -1 
Ikke drep julenissen! Db 23.12 3 2 0 -1 
Gavepakke til Kirka Kk 2.2 1 1 1 0 
Var han hetero? Kk 2.2 3 2 0 -1 
Vår Valentin Kk 14.2 2 2 1 0 
På teppet Kk 4.1 2 2 1 0 
Narnia Kk 3.1 2 2 1 0 
KONSERT KLASSISK Dramatikk og...  Afp 18.3 1 1 1 0 
Døde bak rattet, kjørte på begravelses... Afp 10.3 3 3 1 0 
Budskap fra paven Afp 2.3 2 2 1 0 
Rusbrusens glansdager er over  Afp 22.2 3 3 1 0 
Prest påkjørt under begravelse Afp 22.2 2 3 0 1 
Skal arvesølvet forsvinne? Adr 2.2 3 3 1 0 
Dagens tekst Adr 2.2 1 1 1 0 
Nesten som en jobb  Adr 2.2 1 1 1 0 
Rebecca St. James til Norge Adr 10.3 2 2 1 0 
Inn i begravelsesfølge Adr 10.3 3 3 1 0 
Dei framande i landet BT 18.3 1 1 1 0 
Den nye kapellan-bilen BT 22.2 1 1 1 0 
Går fra politikk til misjon BT 4.1 1 1 1 0 
Nyttårsfeiring rett i do BT 4.1 3 3 1 0 
Tvang til tro BT 4.1 3 3 1 0 
Biskoppelig nynorskangst? Fev 18.3 2 3 0 1 
Ga navn . til fem gater Fev 18.3 2 2 1 0 
På gårdsplassen, rundt en Fev 18.3 1 1 1 0 
1. Joh 3:9-24. Har du Fev 2.3 1 1 1 0 
Gud taler til mennnesker Fev 22.2 1 1 1 0 
VIL VENTE  Nor 2.2 2 2 1 0 
Stopper undervisning Nor 10.3 3 3 1 0 
Bedre kirkeøkonomi Nor 18.3 2 1 0 -1 
GUDS HJELP I «SKAPEREN» Nor 18.3 1 1 1 0 
Ikke penger til lakk Nor 3.1 2 3 0 1 
M1hetssal snart ferdig i Gratangen HT 2.2 2 2 1 0 
Klovner i kapellet HT 2.2 1 1 1 0 
Forsker med nasjonal pondus HT 2.3 2 2 1 0 
Spiller inn plate HT 10.3 1 1 1 0 
Hevder han ble draps1t HT 10.3 2 3 0 1 
Homo-positive organiserer seg i ...  NTB 18.3 3 3 1 0 
 - Bresjnev ga ordren om at paven....  NTB 2.3 2 2 1 0 
Kristen ekstremist plantet bombe i....  NTB 2.3 3 3 1 0 
Hamas lover å beskytte Gazas kristne NTB 2.2 1 2 0 1 
Magazinet ønsker å bli dagsavis NTB 2.2 2 1 0 -1 
    Sum 38 0 
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VEDLEGG 5 – Eksempler på saker om kristendommen (fra Atekst) 
 

5A: Dagens kommentar Nordlys 11.04.2006 
5B: Utland notiser (utdrag) Bergens Tidende 02.01.2006 
5C: Frelsesmusikk på høyt nivå Harstad Tidende 20.04.2006 
5D: Kultur-kammeret Adresseavisen 18.03.2006 
5E: Jesus konk til jul NTB tekst 22.12.2005 
5F: Sitatet Dagbladet 12.04.2006 
5G: Frykter vold ved påskemarsj Bergens Tidende  11.04.2006 

 
 

Sakene vises i formatet de fremstår etter å ha blitt lastet ned fra Atekst. Ytterligere 
forklaringer eller beskrivelser vil ikke bli gitt i dette vedlegget.  
 
 
 

 

Nordlys 11.04.2006 
Merethe Ekanger 
Seksjon: Politikk  
Side: 02  
Del: A  

 

Dagens kommentar  
 
Om Judas og Adams første kone Er Judas Iskariot verden mest misforståtte helt? Hvorfor 
har ikke Lilith, Adams første kone, fått sin plass i Bibelen? Og når skal kirken vedta at 
også menn har sjel? 
 
Inspirert av National Geographics fantastiske dokumentar om funnet av Judas-
evangeliet, bestemte jeg meg for å google Lilith. Nettsøket endte hos Wikipedia, The 
Free Encyclopedia. Slik fortelles historien om Lilith i The Alphabet of Ben Sira. I 
begynnelsen var Paradis, Adam, hans første kone Lilith og alle demonene som levde ved 
Rødehavet. - Nei, Adam. Denne gangen vil jeg ligge øverst når vi har sex, klaget Lilith en 
dag. - Nei! sa Adam. Jeg skal ligge øverst, for jeg står over deg og du er meg 
underordnet. Lilith ble så forbannet at hun fløy ut av Paradis og slo seg ned sammen 
med demonene som levde ved Rødehavet. Med dem fikk hun utallige barn. Adam 
fortvilte, og ba Gud hente henne. Gud sendte tre engler, Senoy, Sansenoy og 
Semangelof, men dama var ikke til å rokke. - Hvis du blir her, så kommer vi til å drepe 
100 av barna dine hver eneste dag du holder deg borte fra Adam, truet englene. - Jeg 
skal ta like mange av Adam og Evas etterkommere, som dere tar av mine, svarte Lilith. 
Fortellingene om Lilith er urgamle, og fortelles på ulikt vis i forskjellige kulturer. 
Fortellingenes fellestrekk er at Lilith ses som vill, opprørsk og farlig. Altså den rake 
motsetning til Eva, som ble skapt av et ribbein fra han som insisterte på å ligge øverst, 
og rundlurt av en slange. Kvinnegrupper i vesten har de siste tiårene kommet med en 
annen tolkning av Lilith. I deres forståelse har Lilith, Maria Magdalena og Judas lidd 
samme skjebne. De er blitt demonisert av maktmenn som fryktet deres opprørske 
tanker. Lilith har ikke fått plass i bibelen. Maria Magdalena, som hadde en sentral rolle 
som en av Jesus disipler, er redusert til en angrende og avdanket hore. Judas Iskariot er 
blitt til verdens griskeste sviker. Det nylig oppdagede og restaurerte Judasevangeliet 
framstiller Judas som verdenshistoriens mest misforståtte helt. Her er ikke Judas 
svikeren, men den eneste disippelen som virkelig forstår Jesus storhet. Judas er også 
den eneste disippelen som har styrke nok til å sørge for at Guds vilje skjer. Jesus lover 
Judas en plass i himmelen om han ofrer seg selv og våger være den som overgir Jesus 
og fordømmes av alle. Judasevangeliet ble sammen med nærmere 30 andre apokryfe 
skrifter fortiet, fordømt eller erklært som kjetterske av kirkens første maktmenn mellom 
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150 til 250 år e. Kr. Blant evangeliene som ikke fikk plass i Det nye testamentet var 
Maria Magdalenas evangelium.  
 
 At Maria Magdalena ikke slapp gjennom sensuren er lettest å forstå. Først i år 325 
vedtok kirkens menn, med simpelt flertall etter en heidundrende debatt, at kvinner 
hadde sjel. På det samme kirkemøte i Nikea vedtok de mektige kirkefedrene dogmen om 
treenigheten - faderen, sønnen og Den Hellige Ånd. Kirkens menn har ennå ikke vedtatt 
at menn har sjel. Er jeg på sporet av en sensasjon her, eller har kirken sett det som 
unødvendig å vedta det åpenbare? Funnet av Judasevangeliet beviser at Bibelen slett 
ikke er Guds ord, den evige sannhet samlet mellom to permer. Forhåpentligvis vil funnet 
påføre kirkens mørkemenn, bokstavrytterne, den ydmykhet de trenger. For det som ikke 
står i Bibelen kan være like riktig og like viktig som det som fikk plass. Og innlemmelsen 
av nye evangelier er ikke mer enn et kirkemøte unna. Denne påsken går tankene mine til 
Judas.  
 
 Tekst meretHe ekanger merethe.ekanger@nordlys.no 
 
(C) Nordlys 
 
 
 

 

Bergens Tidende 02.01.2006 
Side: 9  
 

 

Utland notiser 
 
[...]  
 
WIEN: Østerrike må sørge for en vitamininnsprøyting for EU, sa landets utenriksminister 
Ursula Plassnik da landet overtok unionens presidentskap søndag. Plassnik sa de vil 
prioritere å skape arbeidsplasser, økt vekst og bedre tillit innad i EU i løpet av halvåret 
Østerrike har presidentskapet. Hun understreket også Østerrikes rolle i å bygge bru 
mellom landene i øst og vest. Det neste halvåret skal det blant annet avgjøres om 
Romania og Bulgaria skal få EU-medlemskap i 2007, eller om de må vente lenger. 
Dessuten ligger forslag om å åpne medlemskapsforhandlinger med Kroatia og Tyrkia på 
bordet. EU-kommisjonens president, Jose Manuel Barroso, utfordrer dessuten Østerrike 
til å finne en løsning på grunnlovs-problemet.- Grunnloven må ikke gravlegges, sier 
Barroso til ukesmagasinet Profil. ROMA: Pave Benedikt XVI oppfordret til økt 
gudstro for å bekjempe terrorisme og fanatisk fundamentalisme da han hilste 
det nye året velkommen søndag. 40.000 pilegrimer var møtt opp i regnet på 
Petersplassen for å følge den tradisjonelle nyttårsmessen, som også markerte 
den katolske kirkes årlige fredsdag. Paven ba i talen FN om å oppfylle sine 
forpliktelser og fremme rettferdighet, fred og solidaritet i en stadig mer 
globalisert verden.- Terrorisme, verdifornektelse og fanatisk fundamentalisme - 
stilt overfor disse truslene, blir det mer enn nødvendig å arbeide sammen for 
fred, sa Pave Benedikt XVI. LONDON: Winston Churchill var villig til å la Mahatma 
Gandhi sulte i hjel og var beredt til å arrestere general Charles de Gaulle hvis han 
forsøkte å forlate Storbritannia. Det kommer fram i dokumenter som  
 
[...] 
 
(C) Bergens Tidende 
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Harstad Tidende 20.04.2006 
Harstad Tidende 
 

 

Frelsesmusikk på høyt nivå 
 
Når Frelsesarmeens Territoriale Hornorkester gjester Harstad til helga, blir det 
orkesterets første konsert i Nord-Norge. 
 
Frelsesarmeens Territoriale Hornorkester (FTH) er satt sammen av de dyktigste 
musikerne fra ulike Frelsesarmékorps i Østlandsregionen. Ved konserten i Harstad kirke 
skal FTH spille et variert repertoar som består av tradisjonell Frelsesarmémusikk, samt 
solonummer for korpsets solister. - All musikken er publikumsvennlig og lett tilgjengelig 
for lytterne. Korpset lover at det skal finnes noe for enhver smak, opplyser dirigent John 
Philip Hannevik. Hornorkesteret har som hovedmål å være et orkester med et kristent 
budskap gjennom musikk til velsignelse for mennesker. I tillegg vil orkesteret være en 
inspirasjonskilde for unge talentfulle musikere innenfor Frelsesarmeen. Orkesteret ønsker 
å være en del av det norske brassbandmiljøet for å spre det glade budskap gjennom sin 
musikk. -solist I tillegg til hornorkestermusikk, har FTH invitert med seg 15 år gamle 
Arne Pedersen som sangsolist. Harstad-gutten ga nylig ut cd-en `Arven` der han har 
samlet kjente og kjære bedehussanger, akkompagnert av piano. Denne gang får han 
synge med hele korpset i ryggen. - Det blir sikkert et av konsertens høydepunkt, mener 
dirigent Hannevik. skikkelse John Philip Hannevik er en velkjent skikkelse som dirigent 
for en rekke ulike ensembler. Han har sin musikalske bakgrunn fra studier i 
musikkvitenskap, og han har studert direksjon med blant andre Eiliv Herikstad og Per 
Sigmund Thorp. I 2003 var Hannevik en av prisvinnerne under `European Young 
Conductors`-konkurransen i regi av EBBA. Han har dirigert ensembler over hele Europa, i 
USA, Afrika og Sør-Amerika. Han har også deltatt som studiomusiker på innspillinger 
med artister som Bjørn Eidsvåg, Lars Bremnes, Matti Røssland og Kaizers Orchestra. 
Frelsesarmeens Territoriale Hornorkester ble etablert under navnet Nasjonalt 
Hornorkester i 1994 etter at Stabsmusikkorpset hadde vært taust i nærmere 50 år. 
Nasjonalt Hornorkester ble opprettet med det formål `å spille frelsesmusikk på høyest 
mulig nivå, til inspirasjon og velsignelse både for musikanter og publikum`. I år 2000 ble 
orkesteret reorganisert og etablert som Frelsesarmeens Territoriale Hornorkester. 
Orkesteret består nå kun av salvasjonister fra østlandsområdet. (fakta) Frelsesarmeens 
Territoriale Hornorkester (FTH) ¦ Etablert i 2000, med base i Oslo ¦ Er 
representasjonsorkester for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene ¦ Musikkmester: 
John Philip Hannevik ¦ Har tidligere turnert både Østlandet, Sørlandet, Vestlandet og opp 
til Nord-Trøndelag. I tillegg kommer turneer i Kenya, Nord- og Sør-England og Sverige ¦ 
Cd-plata FTH ga ut i 2005 ble en bestselger, og sangen `Mitt hjerte er ditt` med Hilde 
Heltberg lå på Norsktoppen i cirka et halvt år - også på førsteplass ¦ Orkesteret har hatt 
flere tv-opptredener, og musikantene er ofte brukt som studiomusikere ved cd-
produksjoner både innenfor og utenfor Frelsesarmeen bld.no - 476 09 921 
 
(C) Harstad Tidende 
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Adresseavisen 18.03.2006 
2006-03-18T 
Side: 3  
Del: Adresseavisen  

 

Kultur-kammeret 
 
Kulturbiten er hjertekammer nr. 1 for Odd Reitan. Det omfatter området rundt Marinen 
og Domkirken. Her vil Reitan forsterke Nidarosdomen som et signalbygg, og bruke 
elementer fra Domens historie i en tema- og aktivitetspark for voksne og barn. 
 
Han ser dessuten for seg at det anlegges en «romantisk hage» her, med en ja/nei-benk 
hvor romantikken kan blomstre. 
- Og så må vi få en skikkelig Olavskilde som kan bli en møteplass for verdens pilegrimer. 
Klarer vi det kan vi trekke hundretusener av dem til Trondheim, påpeker Reitan. 
Planene hans er allerede presentert for Kirkens folk, og tilbakemeldingene er positive. 
 
(C) Adresseavisen 
 
 

 

NTBtekst 22.12.2005 
 

 

Jesus konk til jul 
 
Stavanger (NTB): Rocke-Jesus ga ikke cash i kassen, og nå går arrangøren mot konkurs 
til jul. 
 
Det er musikalen «Jesus Christ Superstar» med Erik Røe (Baba Nation) i hovedrollen som 
ikke solgte billetter nok i Sola kulturhus. Bare 11.000 så forestillingen mot 15.000 som 
var forventet, og det gjør at turnéplanene for 2006 avlyses, ifølge Stavanger Aftenblad.  
 Dermed blir «julegaven» til skuespillere og musikere at de mister jobbene sine, mens 
mange heller ikke får utbetalt lønn de har til gode fra i år. Ensemblet prøvde å få til en 
redningsmodell som skulle berge turneen, men arrangøren, Musikaler AS, anså risikoen 
som for stor.  
 - Det var litt av en julepresang til oss. Mange får store økonomiske problemer på grunn 
av dette, sier tillitsvalgt for skuespillerne, Erlend Ona Gjul, til avisen. (©NTB) 
 
(C) NTBtekst 
 
 

 

Dagbladet 12.04.2006 
Side: 49  
Del: 1  

 

Sitatet 
 
Men er Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap intet, og deres tro er meningsløs. 
Paulus i første brev til korinterne 
 
(C) Dagbladet 
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Bergens Tidende 11.04.2006 
TRON STRAND 
Side: 2  
 

 

Frykter vold ved påskemarsj 
 
Det er frykt for voldelige sammenstøt i Nord-Irland når Oransjeordenen organiserer en 
omstridt marsj i påsken. 
 

Så sent som i september braket politi og ekstreme grupper sammen i Nord-Irland i 

forbindelse med en marsj organisert av Oransjeordenen. Den britiske statsministeren 

Tony Blair er dypt involvert i arbeid for å stagge gemyttene foran marsjsesongen. 

Utenriksdepartementet har ikke villet fraråde Lungegaarden Buekorps fra å reise, men 

viser til de generelle reiserådene. Her heter det at reisende bør «unngå store 

folkemengder som politiske massemønstringer og demonstrasjoner, samt steder hvor det 

er varslet politiske demonstrasjoner». Reiserådene avsluttes med en alltid gyldig 

oppfordring: Bruk sunn fornuft. - Vi gir ikke konkrete råd i slike saker, utover å vise til 

våre generelle reiseråd, sier pressetalskvinne Anne Lene Dale Sandsten til Bergens 

Tidende. 

 Den nordirske marsjsesongen kulminerer 12. juli i en marsj til minne om en 

protestantisk seier over katolikkene. Det som indirekte skaper bråk i forbindelse med 

marsjene, er at protestantenes marsruter legges gjennom katolske områder. Det ses på 

som en ren provokasjon. Oransjeordenen er på sine marsjer beskyttet av ekstreme og 

voldelige protestantiske grupper som UVF og UDA. Katolske IRA har mange ganger 

benyttet anledningen til å angripe marsjdeltakerne, politiet og militære styrker. Følgen er 

opptøyer. 

 Sist det skjedde var i Belfast lørdag 10. september i den såkalte Whiterock-paraden. 

Den utviklet seg til det britiske medier har kalt en ren voldsorgie, og de ekstreme 

protestantiske gruppene har fått hovedansvaret. Årsaken er at disse gruppene 

protesterte mot at marsjen ikke fikk gå gjennom et følsomt katolsk område. I den 

påfølgende uken ble det rapport om omfattende uro i Nord-Irland. Statistikk fra politiet 

viser at 93 politifolk ble skadet, 150 runder med ammunisjon ble avfyrt mot politiet, 167 

splintbomber ble kastet, 167 biler ble plyndret og mange satt i brann og mer enn 1.000 

brannbomber ble kastet. Nå nærmer tiden seg for marsjsesongen igjen. Et fast innslag er 

en omstridt påskemarsj i den hovedsakelig katolske landsbyen Dunloy. Her har det vært 

en delvis voldelig konflikt gående siden 1996 da Oransjeordenen ble nektet å gå gjennom 

landsbyen. Ordenen har planer om marsjere i år, men motarbeides av så vel 

myndigheter som katolikker. 

 Sinn Fein, det største katolske partiet i Nord-Irland og tidligere kjent som den politiske 

fløyen til IRA - den irske republikanske hæren - understreker at det er en grunnleggende 

demokratisk rettighet å demonstrere og marsjere. 

 Samtidig forutsetter de at marsjene ikke skal gå gjennom boligområder eller steder hvor 

innbyggerne ser på marsjene som en fornærmelse. 

(C) Bergens Tidende 
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VEDLEGG 6 – Eksempler på saker om islam (fra Atekst) 
 
 

6A: Muslimsk opprør Bergens Tidende 02.02.2006 
6B: Kan kristne og muslimer stole på hverandre? Fædrelandsvennen 21.04.2006 
6C: Islamsk Råd tar avstand fra truslene NTB tekst 02.02.2006 
6D: Islam i Norge Klassekampen 22.02.2006 
6E: Bombemennene i London handlet på egen hånd Aftenposten Morgen 10.04.2006 
6F: Muslim-skepsis også i Norge Klassekampen 03.01.2006 
6G: Hurra for profeten Dagbladet 24.04.2006 

 
 

Sakene vises i formatet de fremstår etter å ha blitt lastet ned fra Atekst. Ytterligere 
forklaringer eller beskrivelser vil ikke bli gitt i dette vedlegget.  
 
 
 
 
 

 

Bergens Tidende 02.02.2006 
ASBJØRN KRISTOFFERSEN 
Side: 26  
 

 

Muslimsk opprør 
 
Danske imamar sådde vind og hausta storm då dei reiste rundt i den muslimske verda 
for å henta støtte i kulturstriden med danske styresmakter. Imamane viste ikkje berre 
karikaturteikningane i Jyllands-Posten. 
 
Det er godtgjort at dei også viste falskneri, der Muhammed vart framstilt som ei gris. 
Verre krenking av muslimske truande er det knapt råd å finna på. 
 Styrken i raseriet har kome som eit sjokk på danskar og nordmenn, truleg også på 
mange muslimar, både i Skandinavia og i muslimske land. Kanskje til og med dei danske 
imamane er sjokkerte. Dei orsakar seg med at det ikkje var meininga at rundturen deira 
skulle gå ut over danske arbeidsplassar. Det danske tapet som følgje av arabisk boikott 
er stipulert til tjue milliardar kroner. Noreg har hittil sleppt så godt som gratis unna. 
 Onsdag vart fokus for raseriet utvida; då offentleggjorde fleire, store europeiske aviser 
Jyllands-Postens karikaturar. Grunngjevinga var dels støtte til den danske avisa, dels for 
å illustrera kva striden gjeld. Om opprøret skal ha nokon logikk står dermed Frankrike, 
Spania og Italia for tur til å bli fordømde og trua med valdelege represaliar, eventuelt 
også boikotta. 
 Koranen har ikkje noko spesifikt forbod mot å laga bilete av profeten, det har heller 
ikkje tradisjonslæra. Det alminnelege biletforbodet i Koranen, som også finst i Bibelen, 
blir likevel tolka som eit påbod om ikkje å laga bilete av Muhammed, hans følgjesveinar, 
englar og profetar. 
 Påbodet er ikkje alltid blitt overhalde, heller ikkje blant muslimar. I sunnimuslimsk 
tradisjon er det eksempel på at særleg Muhammeds himmelfart er illustrert. I 
shiamuslimsk tradisjon er religiøse bilete mykje brukte. 
 Det har då heller ikkje førekome protestar mot illustrasjonar av Muhammed her i landet 
tidlegare. Før 1997 har det knapt vore kjent at dette kunne vera eit problem, seier 
religionsvitar Geir Winje til Aftenposten. 
 Universitetet i Bergen har hatt eit bilete av Muhammed på nettet sidan 1999 - det vart 
fjerna i forgårs. Gyldendal Undervisning avgjorde nyleg at bilete av Muhammed skal 
fjernast i nye lærebøker. 
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 Basim Ghozlan, forstandar i Det islamske forbundet, forklarar dei manglande 
reaksjonane med at illustrasjonane er laga med respekt. Når han likevel meiner det er 
klokt å fjerna dei, seier han det er av respekt for profeten. Karikaturteikningane 
karakteriserer han som rein hån og krenking. 
 I Danmark vart krenkinga opplevd som så grov at ambassadørane frå ti muslimske land 
avla offisielle protestar, på vegne av statane dei representerer. Ei slik statleg innblanding 
i religiøse affærer blir sett på som rett og påkravd i dei fleste muslimske land, også i det 
erklært sekulære Tyrkia, viste det seg. Så opplever då også mange muslimar, også i 
Danmark og Noreg, desse ambassadørane som talsmenn for islam. Hopehavet mellom 
stat og religion er mykje tettare i erklært muslimske land enn i dei skandinaviske landa. 
Sjølv med statskyrkje er den dominerande kulturen sekulær. 
 Islam har ikkje det kristne skiljet mellom det som tilhøyrer «keisaren» og det som 
tilhøyrer Gud. Det manglande skiljet gjenspeglar ofte eit svakt, eller ikkjeeksisterande, 
demokrati. Medan Vest-Europa får eit stadig større religiøst mangfald, minkar dei 
religiøse minoritetane i mange muslimske statar. Etter ei gloriøs fortid har dessutan den 
muslimske verda sakka akterut i økonomisk og kulturell utvikling og politisk makt. 
Politisk undertrykking og avmaktskjensle overfor Vesten har styrka islamsk 
fundamentalisme. Noko av denne fundamentalismen er eksportert til Vest-Europa, der 
muslimske innvandrarar utgjer ein stor del av dei som står langt nede på 
velstandsstigen. Dei sterkast reaksjonane mot Danmark og Noreg har kome i Gaza og 
Irak, der konfrontasjonane mellom vestlege maktkonstellasjonar og lokal motstand er 
særleg sterk. Utløysinga av raseriet kan delvis skuldast eit behov for å avleia 
desperasjonen. Men også i eit land som Yemen har studentar gått ut på gatene for å 
demonstrera. Boikotten mot danske varer er bortimot total i Saudi-Arabia og ein del 
Gulf-statar. Alt tyder på at ein del religiøse og politiske leiarar ser seg tente med å fyra 
opp under den religiøse krenkinga, slik dei danske imamane gjorde. 
 Hopehavet mellom muslimar og ikkje-truande er langt mindre konfliktfylt i Noreg enn 
det er i Danmark. Norske islamske leiarar har då også teke avstand frå 
demonstrasjonane og trugslane mot nordmenn i Gaza og Irak. Det har truleg halde 
attende muslimar som ville ut på gatene og demonstrera her til lands. Talsmenn for 
muslimane hevdar dessutan at utanriksministerens orientering til ambassadørar i 
muslimske land har avverga konfrontasjonar, i motsetning til den danske 
statsministerens kontante avvising av dei ti muslimske ambassadørane. Utanriksminister 
Jonas Gahr Støre har fått kritikk for at han i sitt brev ikkje godt nok klargjorde 
ytringsfridomens betydning. Debatten om krenkte religiøse kjensler tyder då også på det 
kan bli sett ein ny standard for blasfemiske utsegn, med særlege krav til sensibilitet når 
det gjeld livssynsminoritetar. 
 I så fall er det ikkje sikkert at Noreg slepp spesielt billeg unna det muslimske opprøret. 
 
(C) Bergens Tidende 
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Kan kristne og muslimer stole på hverandre? 
 
Vi har akkurat feiret påske, kanskje den viktigste av de kristne høytider. Bibelen 
beskriver 
 
påskedramaet, og forteller at da landshøvdingen Pilatus sa at han ville være uskyldig i 
Jesu død, svarte jødene: «la hans blod komme over oss og våre barn!» 
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 Selv om vi kristne tror at Jesu død var villet av Gud for at Jesus skulle sone verdens 
synder, har ordene ovenfor blitt brukt som begrunnelse for å anklage det jødiske folk for 
Jesu død. Derfor er europeisk historie fra middelalderen av full av eksempler på at jøder 
ble plaget og drept, ikke minst ved påsketider, da de kristne mintes Jesu død, og med 
dette også det de mente var det jødiske folks skyld i Jesu død. 
 
 Da nazismen vokste fram i Tyskland og i europeiske land i mellomkrigstiden, kunne 
nazistene bygge på et jødehat og en skepsis til jøder som allerede fantes i deler av 
Europas befolkning. Teorier om den ariske rases suverenitet og den jødiske rase som 
underlegen, støttet opp under antisemittismen fra «vitenskapelig» hold. 
 
 At denne antisemittisme også fantes i Norge er vist gjennom dokumentarfilmen 
«Mannen som elsket Haugesund». Jøden Rabinowitz, som drev manufakturforretninger 
på Sørvestlandet - også en i Kristiansand - var den eneste jøde bosatt i Haugesund i 
mellomkrigstiden. Han var og ble en outsider på tross av at han bygde opp en 
forretningsvirksomhet som også kom byen til gode. Han avviste påstander som fremkom 
i norske aviser om at det ville komme en invasjon av jøder til Norge, og han var tidlig ute 
med å advare både mot Hitler, nazismen og raseteoriene. Han ble tatt til fange av 
tyskerne og døde i konsentrasjonsleir, i likhet med sin datter, svigersønn og et lite 
barnebarn. 
 
 Det er lett i ettertid å fordømme jødehatet og nasjoner og mennesker som ikke kom 
jødene til unnsetning ved å skjule dem eller å skaffe dem opphold i land som ikke var 
berørt av nazistenes okkupasjon. Jødene var det kristne Europas første møte med 
mennesker som bodde midt blant de europeiske folk uten å ville være som dem. De 
fleste av dem nektet å la seg assimilere eller omvende til den kristne tro. Dette var en 
utfordring som Europa, herunder Norge, ikke taklet særlig godt. 
 
 Kanskje kan man trekke paralleller til den situasjon Europa står overfor i dag: hvordan 
skal vi forholde oss til den store muslimske befolkning som finnes i våre land, og som 
utgjør en større del av befolkningen enn jødene gjorde? Heller ikke muslimene vil la seg 
assimilere og gå opp i de ulike europeiske lands kulturer. Kanskje den største utfordring 
med hensyn til muslimske innvandrere er at mange av dem kommer fra land der det ikke 
skilles mellom politikk og religion. Men også at mange av levereglene i islam virker 
middelalderske på oss europeere, og synes å stamme fra en tid vi trodde vi hadde lagt 
bak oss for godt. 
 
 Frykten for muslimene er stor også i Norge, og de politiske partier fristes til å møte 
frykten med tilstramninger i innvandringspolitikken for å tekkes velgerne heller enn å 
fremme en gjennomtenkt strategi for å møte utfordringen om hvordan mennesker med 
ulik tro og ulike verdier kan leve sammen på et samfunnsmessig plan. Mens vi anklager 
muslimene for å blande tro og politikk, er det mange som ønsker å møte den muslimske 
utfordring med å fremheve at Norge er et kristent land. Vi ser ikke vår egen 
sammenblanding av religion og politikk verken når det gjelder praktisk argumentasjon 
eller når det gjelder den formelle statskirkeordning. Om vi forsøker å blåse liv i den 
kristne stat, vil dette føre oss nærmere den islamske stat vi ønsker å utfordre muslimene 
til å avskaffe. 
 
 Blant mange nordmenn sirkulerer det en mistanke som går ut på at man ikke kan stole 
på muslimer. Det hevdes at muslimer legger godsiden til så lenge de er i mindretall, men 
at deres egentlige ønske er å overta landet vårt og endre vårt styresett. Dette skaper 
naturlig nok frykt, men er også ødeleggende for ethvert forsøk på å skape tillit mellom 
kristne og muslimer. Selv om det finnes militante islamistiske grupper som helt klart har 
til hensikt å ødelegge den vestlige verden, er det min overbevisning at de fleste muslimer 
ønsker å leve i fred i de land de har bosatt seg. En muslim har antakeligvis et ønske om 
at et land skal ha best mulig vilkår for islam, og gjerne et muslimsk styresett, slik kristne 
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ønsker seg best mulig vilkår for kristendommen i land der de er bosatt, og gjerne et 
kristent styresett. Det avgjørende er etter min mening hvorvidt enkeltpersoner og 
grupper vil gripe til vold og udemokratiske midler for å gjennomføre sine ønsker, noe 
som selvsagt må avvises og fordømmes. 
 
 En stor utfordring for islam for at denne religionen skal kunne fungere side om side med 
andre religioner, er at det av enkelte stater blir praktisert dødsstraff for frafall fra islam. 
Om ikke statlige styresmakter idømmer dødsstraff, slik vi nettopp så et eksempel på i 
Afghanistan, er det ofte befolkningen og familien som tar saken i egne hender og dreper 
en frafallen på egen hånd. Dette er bare et av mange eksempler på islams utfordringer i 
møte med moderne demokratiske samfunn. Et vellykket samliv krever stor innsats fra 
begge parter. 
 
 Det er vel intet europeisk land som kan slå seg på sitt bryst og påstå at det har 
gjennomført en vellykket integrering av muslimer i samfunnet. Tvert om er dette en stor 
utfordring som nasjoner forsøker å løse på ulike måter. Men ingen kan skru tiden tilbake 
til den tid da muslimer i europeiske øyne var eksotiske mennesker som kun fantes i 
«Tusen og en natt». Muslimene er her for å bli, og vi utfordres til å finne bedre løsninger 
enn Europa gjorde i møte med jødene. Om mennesker med ulike religioner og livssyn 
skal leve side om side, er det ikke minst viktig at man søker å skille religion og 
statsstyre, slik at en persons religiøse tilhørighet ikke skal gi vedkommende verken 
fordeler eller ulemper i samfunnet generelt. Dette må ikke bety at religion eller etikk blir 
uviktig i samfunnet, men at religionen ikke skal brukes som politisk styringsredskap. 
 
 I møte med de andre blir vi ofte klar over vår egen tilhørighet. At vi opplever 
kristendommen som en verdifull arv for oss selv og for vårt land i møte med mennesker 
med annen religiøs tilhørighet, viser hvor viktig religionen kan være for vår identitet. Men 
det fører galt av sted når vår egen religiøse tilhørighet brukes som våpen mot andres 
behov for sin religion og identitet. Kan kristne, jøder og muslimer stole på hverandre? Vi 
har en lang historie bak oss med mange konflikter og kriger. Tillit må bygges opp over 
tid både på det personlige plan, og på samfunnsplanet. Det er kanskje enklere å si at det 
er en umulig oppgave, men da velger man konfrontasjon og krig istedenfor en krevende, 
men fredelig, sameksistens. 
 
(C) Fædrelandsvennen 
 
 
 

 

NTBtekst 02.02.2006 
 

 

Islamsk Råd tar avstand fra truslene 
 
Oslo (NTB-Kjell T. Barøy): Islamsk Råd i Norge tar avstand fra truslene som er satt fram 
fra militante palestinske grupper mot norske, danske og franske diplomater. 
 
- Vi tar avstand fra voldelige reaksjoner hvor som helst i verden.  
 Palestinske grupper har rett til å aksjonere, men det må skje på fredelig vis, sier leder 
Mohammad Hamdan i Islamsk Råd til NTB.  
 Han sier Islamsk Råd i Norge tar avstand fra truslene fra palestinske grupper om at 
norske, danske og franske konsulater i de palestinske områdene vil bli ødelagt dersom de 
ikke stenges.  
 Komiteen for folkelig motstand (PRC) og al-Aqsa-martyrenes brigader sendte torsdag ut 
en felles kunngjøring der det heter at alle statsborgere og diplomater fra Norge, 
Danmark og Frankrike kan bli sett på som mål fra de to gruppene PRC og al-Aqsa-
martyrenes brigader.  
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 - Gjemmer seg  
 Den kristne avisen Magazinet som har trykket karikaturtegningene av profeten 
Muhammeds ansikt, gjemmer seg bak ytringsfriheten, ifølge Mohammad Hamdan.  
 - Ytringsfriheten er ikke bare en rettighet, men medfører også stort ansvar. De som har 
trykket karikaturene, har ikke tatt ansvar. De har heller ikke beklaget og bedt om 
unnskyldning. De har krenket muslimers følelser over hele verden, sier han.  
 
 Ikke Norge  
 Mohammad Hamdan sier Islamsk Råd er klar over at Magazinet er en liten avis som 
representerer en liten gruppe fundamentalistiske kristne. De representerer ikke Norge 
eller det norske folk.  
 Islamsk Råd i Norge har fått mange mailer og henvendelser fra vanlige folk i Norge som 
tar avstand fra at Magazinet har trykket tegningen av profeten Muhammeds ansikt.  
 - Vi er også meget fornøyd med innsatsen som Den norske kirke, Mellomkirkelig Råd og 
Kirkens Nødhjelp har gjort i denne sammenhengen, sier Mohammad Hamdan. (©NTB) 
 
(C) NTBtekst 
 
 
 

 

Klassekampen 22.02.2006 
Av Bjørgulv Braanen og Christiane 
Jordheim Larsen - 
klassekampen@klassekampen.no 
 

 

Islam i Norge 
 
* I går startet Klassekampen en bredt anlagt debatt- og intervjuserie om Norges forhold 
til islam og muslimer. 
 
Utgangspunktet er striden rundt karikaturtegningene av Muhammed og vi spør om 
striden gjenspeiler en dypere konflikt mellom religioner og kulturer i dagens Norge.  
 
* Vi intervjuet , en av forfatterne bak kritikken mot regjeringens håndtering av 
karikaturstriden; og i stiftelsen Human Rights Service.  
 
* I dag intervjuer Klassekampen og . Larsen er religionshistoriker, ansatt ved Senter for 
menneskerettigheter og tidligere leder av Islamsk Råd, Var en av de aller første 
muslimene i Norge som gikk inn i kristen-muslimsk dialog.  
 
* I det siste har Larsen vært en nøkkelperson i den såkalte Oslokoalisjonen, som ble 
opprettet i 1998. Det regnes som den internasjonale vingen av Samarbeidsrådet for tros- 
og livssynssamfunn, som ble opprettet i 1996. Oslokoalisjonen er et liberalt nettverk for 
reformtenkere, der blant annet Tariq Ramadan og Abdullahi Ahmed An-Na'im står 
sentralt. 
 
* Larsen er i gang med et doktorgradsprosjekt som handler om utviklingen av islamsk 
rettstenkning i Europa relatert til kvinnerettstenkning. Hun undersøker blant annet 
hvilken innvirkning internasjonale menneskerettigheter og nye tanker om kvinners 
rettigheter har hatt i nyere fatwaer om kvinnespørsmål. 
 
(C) Klassekampen 
 



 132 av 134 

 

 

Aftenposten Morgen 10.04.2006 
Harbo Hilde 
Seksjon: UTLAND  
Side: 13  
Del: 1  

 

Bombemennene i London handlet på egen hånd 
 
Al-Qaida sto ikke bak 7.- julibombene i London, der de fire selvmords-bomberne brukte 
Internett i planleggingen. Aftenpostens korrespondent HILDE HARBO 
 
London Ryggsekkbombene som ble brukt i angrepet på tre T-banelinjer og en buss kostet 
bare noen få tusen kroner, og det var ingen stor internasjonal terrororganisasjon som sto 
bak terrorhandlingen. I følge avisen The Observer er dette konklusjonen i den offisielle 
granskningsrapporten som snart vil bli offentliggjort.  
 De fire britiske muslimene som sprengte seg selv i luften, og tok 52 passasjerer med 
seg i døden, hadde et svært begrenset budsjett for sin operasjon. Angrepet ble 
gjennomført etter at de unge mennene hadde studert ulike nettsider med informasjon 
om terrorisme.  
 Riktig nok hadde to av de fire selvmordsbomberne vært i Pakistan og møtt militante 
islamister, men rapporten konkluderer med at de først og fremst hadde fått ideologisk 
inspirasjon, ikke direkte operasjonell hjelp.  
 Ingen femtemann. I følge granskningen fantes det heller ingen femte bombemann. 
Politiet satte i gang en større jakt etter at det ble funnet en ubrukt ryggsekk med 
eksplosiver i bombemennenes etterlatte bil ved jernbanestasjonen i Luton.  
 Rapporten presenterer også en psykologisk vurdering av de fire selvmordsbomberne. De 
levde et dobbeltliv, med en langt på vei vestlig livsstil, samtidig som de forfektet en 
stadig mer ekstrem tolkning av Islam.  
 Bakgrunnen for terrorhandlingen var i følge den offisielle granskningen en motstand mot 
britisk utenrikspolitikk, som terroristene mente var bevisst anti-muslimsk. Statsminister 
Tony Blair har gang på gang benektet at bombeaksjonen hadde noen som helst 
sammenheng med den britiske krigføringen i Irak. Selvmordsaksjonistene var også 
drevet av et ønske om å bli martyrer.  
 Lederen blant de fire, Mohammed Siddique Khan, var en periode under overvåkning, 
men denne ble avblåst før bombeaksjonen. Det er ventet at rapporten vil føre til ny 
kritikk og nye spørsmål knyttet til hvorfor de hemmelige tjenester tok denne 
beslutningen.  
 hilde.harbo@aftenposten.no 
 
(C) Aftenposten 
 
 
 

 

Klassekampen 03.01.2006 
Av Hans Petter Sjøli - 
hans.petter.sjoli@klassekampen.no 
 

 

Muslim-skepsis også i Norge 
 
Over halvparten av den norske befolkningen er skeptiske til islam, viser den første 
undersøkelsen i regi av det nyopprettede Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet. 
 
Ifølge det svenske migrasjonsverkets integrasjonsbarometer for 2004, mener to av tre 
svensker at «islamske verdier» ikke er forenlig med grunnleggende verdier i det svenske 
samfunnet.  
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 I Norge er folk noe mer positive til muslimer enn i Sverige, men hele 58 prosent av 
nordmenn mener at verdiene innenfor islam ikke eller stort sett ikke er forenlige med 
grunnleggende verdier i det norske samfunnet. De med positiv grunnholdning til islam og 
muslimer er dermed i mindretall. 
 
Skeptiske eldre 
Dette framgår av den første rapporten i regi av IMDi - Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet - som etter lengre tids planlegging nå er i gang med å utøve sitt 
mandat. Det nye direktoratet ble i går åpnet av inkluderingsminister Bjarne Håkon 
Hanssen på klubben Cosmopolite i Oslo.  
 
Det såkalte integrasjonsbarometeret tar opp befolkningens holdninger til integrering og 
mangfold. Bare ti prosent av befolkningen er svært skeptiske til innvandring, og sier at 
de kunne tenke seg å stemme på et parti som vil begrense innvandrernes rettigheter. 
Samtidig viser undersøkelsen at to av tre nordmenn ikke ser på innvandring som noen 
særlig trussel mot vår nasjonale egenart. 
 
Mest skeptisk er eldre og pensjonister, folk med lav utdannelse, ufaglærte arbeidere, 
arbeidstakere uten fagforeningsmedlemskap og ansatte i privat sektor. De som har liten 
kontakt med innvandrere er også overrepresentert blant de ti prosentene. 
 
Mot moskeer 
 
Undersøkelsen viser at IMDi har en stor jobb foran seg. Hele 55 prosent sier at 
muslimers innvandring til Norge bør begrenses. Tallet er noe høyere for muslimer enn for 
innvandrere generelt. 26 prosent av de spurte sier de er meget negative til at det bygges 
moskeer i Norge, mens 35 prosent er meget negative til at det skjer i det området man 
bor i. Disse tallene stemmer nokså overens med de svenske resultatene. 
 
Tolv prosent av de spurte sier at de innimellom føler seg som en fremmed i eget land 
grunnet «det store antallet muslimer» i Norge. Ifølge bakgrunnstallene i undersøkelsen 
er det de som bor i områder der det er få muslimer eller andre innvandrere som oppgir 
at de føler seg fremmede i eget land. Svaret ser derfor ut til å henge mer sammen med 
grunnholdningen til innvandrere enn til erfaringen i møtet med innvandrere. 
 
Vil bedre seg 
 
Rapporten er basert på intervjuer med om lag 1200 personer over hele landet. Og selv 
om mange av de spurte oppgir at de tror rasisme vil bli et økende problem i årene 
framover, mener over 60 prosent at forholdet mellom majoritetsbefolkningen og 
minoritetene vil bli bedre framover.  
 
- IMDi skal være et bindeledd, et nytteorgan der det samles kunnskap og der det utvikles 
nye tanker og forslag, sa en febersjuk inkluderingsminster på Cosmopolite i går. 
 
(C) Klassekampen 
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Hurra for profeten 
 
I Kairo feiret flere hundre mennesker profetens fødselsdag ved Nilens bredd en kveld for 
noen dager siden, litt på forskudd riktignok. Det er ikke så nøye, det var da det passet. 
Fest, kalte kameratene mine det. 
 

Ja, bursdagsfest for profeten som de elsker, også de dresskledde gutta boys fra 

overklassen. De tar seg en dram i ny og ne, har kjærester og mer til, men feire profeten, 

det gjør de også. For dem er det ingen stygg motsetning i det, men altså, helt stuerent 

er ikke avvikene fra den smale sti, innrømmer de. 

 

 Det var sang og musikk ved Nilen, og en langskjegget og kjortelkledd sheikh fortalte 

med dramatiske fakter fra Muhammeds hendelsesrike liv og resiterte så vakkert fra 

Koranen at folk felte tårer. 

 

 Etterpå ble jeg, den bleke utlendingen, geleidet bort til ham av noen dresskledde 

barteherrer som stakk til meg preken-kassetten til sheikhen (med tittelen «Min kjæreste 

og jeg»), for nå måtte jeg benytte sjansen til å slå av en prat med sheikhen. «Fra 

Norge?», spurte sheikhen som var omringet av nysgjerrige tilhengere. «VELKOMMEN TIL 

EGYPT!» Han smilte stort, og ønsket meg velkommen også til islam hvis jeg ville det, 

men hvis ikke så ville det også være helt i orden: «Det er ingen religionstvang i islam». 

Ingenting om tegninger, men masse om forsoning og sameksistens. Etter sheikhen var 

det korets tur. Jenter (med og uten slør) og gutter sang sammen i hyllest til al-habib 

(den kjæreste) - profeten. 

 

 Nå skal det sies at de fleste blant det kvinnelige publikumet absolutt var moderat kledd 

og tildekket, altså i den grad de selv mener det er rett, for dette er gjenstand for vid og 

bred tolkning. Samtidig, det var også jenter uten slør på bursdagsfesten, og lange, 

svarte krøller som flommet over. Mer om slør, og om mangfoldet i tildekkingens kunst. 

Samme dag som festen i Kairo, i samme område, åpenbarte det seg en kvinne i en etter 

Kairo-standard tom gate. Nedenfra så det relativt vanlig ut. Ankellangt skjørt. Ok. Men 

oppover? Trang genser, og utringning ned til brystet. Og på toppen av det hele, et slør 

av Amira-typen (en slags trang sokk man trekker over hodet for å passe på at hvert 

minste hårstrå sitter limt på plass utenfor syne, etterfulgt av en løsere hylse). Den slags 

skjer fordi folk er så mangt. Muslimer også. 

 
(C) Dagbladet 
 


