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ABSTRACT 

The aim of this essay seeks to study the laestadian movements perspective on modern culture, 

based on what has been reported in a Swedish media context. Through a subjective 

perspective of the self-experienced school attendance, all the modern culture that is being 

discussed in this essay where being utilized. A study with this focus was of interest, based 

upon this reflection. The material, which is the media, consists of 53 sources, originated from 

26 different media actors. The method that is primarily being used to study this phenomenon 

is a content analytical approach which in practical terms means that a coding scheme and a 

coding manual were used to study the material. Regarding the theoretical approach there 

where two different theories used, one to understand the material, and one to understand the 

results. To understand the material, mediatisation theory was used. To comprehend the 

results, a didactical theory was used.  

The result points towards a fragmented view regarding modern culture within the laestadian 

movement, based upon a media context. Also, seen through a didactic perspective, the result 

ought to address some sort of reflection about the didactical choices when teaching pupils 

with a restricted view upon modern culture, this despite of religious affiliation. The empirical 

outcome presented and analyzed of the material in this essay indicate explicit thoughts 

concerning a school context, even though it is mostly a general context that is being 

addressed. Previous research on the laestadian movement indicates that the research context is 

limited, especially in Sweden, and there is quite amount left to explore. The outcome of the 

research presented in this essay supports this thesis and concludes that the potential of this 

field is yet unexplored. 

Key words: Laestadianism, content analysis, media, mediatisation-theory, didactics, Swedish 

school, teaching.  
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1 INLEDNING 

1.1  Bakgrund 

I Nationalencyklopedin beskrivs laestadianism som: ”Man har en markerad motvilja mot 

vissa yttringar av den moderna kulturen, t.ex. TV. […] Enligt en allmän uppfattning bland 

læstadianerna skall deras anhängare inte räknas. Det finns därför ingen tillförlitlig statistik 

över antalet læstadianer.”1 Denna uppsats ska söka ta reda på hur ett avståndstagande från 

modern kultur och media, ett kännetecken som ofta tillskrivits laestadianismen likt ovan, i 

kombination med ett didaktiskt perspektiv, i praktiken fungerar. Skolverket upprätthåller 

dokument som ska ligga till grund för vad lärare undervisar om i skolan och vad eleverna ska 

göra för att uppnå de kunskapskrav som följaktligen tillkommer i dessa dokument. Frågan 

man kan ställa sig är hur till punkt och pricka sådana generella dokument kan följas, i 

synnerhet i ett mångreligiöst och pluralistiskt land som Sverige. I boken Guds nya barnbarn 

skriver författarna: 

Barns rättigheter i förhållande till religion är ett komplext område. En problematisk fråga är: talar vi om 

frihet till religion eller frihet från religion? Ska vi uppfatta ”frihet” som frihet att delta aktivt i 

föräldrarnas religiösa tro, eller som frihet att fritt välja sin egen religiösa inriktning? Eller bör frihet 

uppfattas som frihet från föräldrars religion? Den svenska religionsfilosofen Maria Klasson Sundin 

hävdar att det finns stöd för båda tolkningarna i Barnkonventionen och att frihet till föräldrarnas religion 

har starkare stöd än frihet från föräldrarnas religion.2 

I denna uppsats utförs, med avstamp mot det framtida yrket som denna utbildning ska 

generera, en undersökning över hur en viss grupp i samhället betraktar användningen av 

modern kultur och media, för att bidra med bättre kännedom över hur det praxisnära arbetet 

som lärare kan arta sig. Undersökningen riktar sig till den mediala bilden av laestadianismen 

för att se över hur tankar om specifika, ofta tillskrivna företeelser, kommer till uttryck i en 

medial kontext. Sett utifrån ett subjektivt perspektiv på den egen upplevda skolgången 

nyttjades de, enligt denna uppsats definierade uttryck för modern kultur, tämligen väl i låg, 

mellan- och högstadiet samt gymnasiet. Vidare återfinns explicit utskrivna inslag i skolverkets 

läroplaner samt kursplaner där modern kultur lyfts fram i formuleringar och det centrala 

innehållet. Forskning om laestadianismen är knapp i Sverige och har utforskats mer i Finland. 

Där forskning skett har det avståndstagande som nationalencyklopedin beskriver, varit en 

                                                 
1 Bergsten, T. Nationalencyklopedin, læstadianism. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/laestadianism (hämtad 2017-11-09) (Tillgång via Kau.se). 
2 Frisk, L., Nilsson, S., Åkerbäck, P. (2017). Guds nya barnbarn: att växa upp i kontroversiella religiösa 

grupper. s. 21. 



2 

 

aspekt som fokuserats på. Parallellt med detta har didaktiska frågor ej påtalats i kombination 

med ovan nämnda beskrivning av laestadianismen. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur laestadianismen ser på modern kultur och 

digitala medier, sett utifrån vad som presenteras/representeras i mediesammanhang. 

Uppsatsens främsta syfte är att redogöra för detta fenomen och hur det kan förstås i ljuset av 

didaktiska och pedagogiska val. Syftet innefattar därmed inte att undersöka varför 

tankegångar kring detta finns eller ge svar på i vilken utsträckning de finns. Syfte och 

frågeställningarna söker inte ge generaliserbara svar, snarare se över om det överhuvudtaget 

finns ett dilemma i undervisningssituationer. Vidare syftar uppsatsen till att bidra till den 

allmänt hållna didaktiska diskussionen som avser förhållandet mellan religion och media där 

exempelvis Karin Kittelmann Flensner, lektor i utbildningsvetenskap, menar att dilemman 

och svårigheter utanför skolan ofta existerar och följer med in i klassrummet.3 Denna uppsats 

ska leda till att besvara följande frågeställningar: 

1. Hur beskrivs synen på digitala medier och modern kultur inom laestadianismen, sett 

utifrån en befintlig media kontext? 

2. Kan man uttyda någon förändring genom tiden? 

3. Hur kan de ståndpunkter som framkommer ur materialet förstås i kontexten av 

svenska skolan och didaktiska val? 

Med digitala medier och modern kultur menas de former som nyttjas i undervisande 

sammanhang. Vad avser förändring över tid är det årtalen i materialet som reflekterar detta 

(1991–2017).  Fråga tre besvaras utifrån den didaktiska teori som redogörs för på sid 12–14. 

1.3 Avgränsningar 

En avgränsning är att undersöka endast den svenska mediekontexten, dvs. källor skrivna på 

svenska. Denna avgränsning är av den enkla anledningen att det är ett vad man kan kalla 

svensk-didaktiskt perspektiv som är tolkningsramen för uppsatsen, m.a.o. hur det kan förstås i 

en svensk skolkontext. Hur media avgränsas och definieras är utifrån Nationalencyklopedins 

beskrivning: ”media, kanaler för förmedling av information […]”4 samt definitionen av 

massmedia: ”tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information […] till en 

                                                 
3 Flensner Kittelmann, K. (2015). Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. s. 273. 
4 Nationalencyklopedin, media. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/media (hämtad 2017-11-10) 

(Tillgång via Kau.se). 
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stor publik.”5 Den största avgränsningen i materialet i sig är att laestadianismen som sådan ej 

undersöks, det är endast den mediebaserade skildringen som granskas och därav varken 

specifika församlingar eller för den delen specifika riktningar inom rörelsen. Här är det av 

vikt att nämna att laestadianismen undersöks som en helhet och varken riktningar eller 

subgrupper undersöks eller åtskiljs. Avsikten är endast att undersöka helheten i ljuset av en 

skolkontext, även om kopplingen till skolan blir en indirekt sådan. Det är alltså mer en fråga 

om att ej avgränsa sig. 

1.4 Tidigare forskning 

Læstadianismen, uppkallad efter Lars Levi Laestadius är en religiös väckelserörelse. Detta är 

en av de väckelser som förblev inom ramen för Svenska kyrkan under 1900-talet.6 Ur ett 

kyrkligt perspektiv torde rörelsen ses som ett samfund inom det kyrkliga samfundet.7 

Rörelsen kom sedan att uppdelas i olika schismer – väst och öst där den förstnämnda är 

centrerade till Norrbotten, i synnerhet Gällivare och den sistnämnda där 

gammellaestadianerna även ingår, är centrerade till Uleåborg i Finland.8 Biskop Olaus 

Brännström (1919–2008) nämnde i sin avhandling att laestadianismen ej belysts speciellt 

mycket i svensk forskning, däremot har forskning om ämnet i Finland bedrivits i 

kyrkohistorisk mening.9 Man bör visserligen ha i åtanke att denna bok är släppt för snart 30 år 

sedan och att det givetvis tillkommit en del forskning, men ändock är det värt att belysa att det 

inte tycks finnas överdrivna mängder än idag.  

Religionsprofessor Bengt-Ove Andreassen menar att forskning kring laestadianismen främst 

är ett nordiskt fenomen.10 Andreassen menar att geografiska faktorer har haft en betydelse för 

hur den laestadianska rörelsen har diskuterats av forskare11 och att det nästan uteslutande har 

beskrivits samband mellan laestadianismen och samer i dessa fall.12 Den finske 

kyrkohistorikern Jouko Talonen har räknat upp till 18 divergerande laestadianska grupper.13 

Mika Vähäkangas, forskare i missionsvetenskap skriver att den rörelse Laestadius 

                                                 
5 Nationalencyklopedin, massmedier. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/massmedier (hämtad 

2017-11-10) (Tillgång via Kau.se). 
6 Lövheim, M & Nordin, M. (2015).  Sociologiska perspektiv på religion i Sverige. s. 42. 
7 Berntson, M., Nilsson, B., Wejryd, C. (2012). Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohistoria. s. 256. 
8 Ibid. s. 256. 
9 Brännström, O. (1990). Lannavaara-missionen och laestadianismen. s. 9. 
10 Andreassen, B. (2011). History as religious self-mediation: the case of the firstborn Laestadians. s. 2.  
11 Andreassen, B. (2017). A review of theories on the Laestadian rørelse: on the academic construction of 

something extraordinary and exotic. s. 70. 
12 Ibid. s. 71. 
13 Andreassen, B. (2011). History as religious self-mediation: the case of the firstborn Laestadians. s. 1. 
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kvarlämnade efter sin bortgång är en väckelse som skulle komma att utvecklas till ”en av de 

mest chauvinistiska religiösa rörelserna i Nordens historia” och att de avtryck Laestadius 

efterlämnade kan ha vart en bidragande faktor till att lokalitetens kultur kunde bevaras trots 

den statliga despotism som rådde.14 

Religionssociologen Stefan Gelfgren, menar att teknologi generellt sett inte är förbjudet inom 

laestadianismen men att det däremot finns en aktsam attityd vad gäller digitala media och att 

denna beaktning skiljer sig mellan de olika förgreningarna.15 Gelfgren nämner i artikeln en 

annan undersökning där man lyfter att den laestadianska rörelsen bannlyste television fram till 

1980-talet. Vidare skriver Gelfgren: ”According to Alasuutari, people within the laestadian 

movement are hesitant to watch television since it brings the worldly things into their homes 

and ´distort[s] the picture we get of the world, […] and that is something to protect oneself 

from´”16 Gelfgren refererar till den finske sociologen Pertti Alasuutari. En viktig aspekt att 

beakta här är den skillnad Gelfgren poängterar i olikheten mellan det totala förbjudandet av 

television i Finland fram till 1980-talet gentemot den mer öppnare inställningen som tycks 

råda i Sverige idag, enligt Gelfgren.  

Sociologen Martin Berg, talar om vikten av att begripa undersökningar med en syn utifrån 

dess egen period17, man bör kanske ha i beaktning att television var ett relativt nytt fenomen 

under 1900-talet. Teologidoktor Gerd Snellman menar att vad som benämns som förbudet av 

television var en enig sedvänja som med tiden splittrades med tiden varav det försvann på 

vissa håll och blev kvar på andra.18 Snellman menar att resultaten i sin undersökning visar på 

att dans och bio ej nyttjades19 och att en relativt samstämmig, kritisk syn fanns till 

företeelserna.20 Snellman menar att den drastiska förändringen vad avser teknologisk 

progression utmanade en ny generation under 1900-talets mitt till nya ställningstaganden.21 

Gelfgren, menar att rollen religion har i ett specifikt samhälle måste beaktas när man försöker 

ge förklaring till hur teknologi diskuteras inom religiösa samfund.22 Ola Sigurdson, doktor i 

                                                 
14 Vähäkangas, M. (2012). Har det andliga en samhällelig betydelse? Laestadius' tidiga predikningar i sin 

koloniala kontext. s. 154. 
15 Gelfgren, S. (2016). '"If you need a virtual community, something is wrong with your congregation": 

institutionalized Laestadianism and the use of digital media'. s. 291. 
16 Ibid. s. 283. 
17 Berg, M. (2015). Netnografi. Att forska om och med internet. s. 60. 
18 Snellman, G. (2011). Sions döttrar - De laestadianska kvinnorna som traditionsförmedlare i norra svenska 

Österbotten åren 1927–2009. s. 147. 
19 Ibid. s. 161. 
20 Ibid. s. 265. 
21 Ibid. s. 261–262.  
22 Gelfgren, S. (2015). Why Does the Archbishop Not Tweet? s. 111. 
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systematiskt teologi framhäver att förhållandet till film kan ses ur ett teologiskt perspektiv 

som en form av analyserande för att skapa ett förhållningssätt gentemot film i sin helhet, både 

vad avser stoffet men även som en samhällelig sedvänja.23 I Encyclopedia of religion skriver 

Juha Pentikäinen: “[…] Laestadianism, began among the Sami Readers in Karesuando and 

spread to the Finns at Pajala in the Tornio river valley. Sami and Finnish immigrants brought 

Laestadianism to America, particularly northern states like Michigan, Minnesota, and 

Oregon.”24 Att det finns två sidor om ämnet i boken säger en hel del om i vilken grad det 

hittills blivit utforskat.  

I Tornedalen har laestadianismen haft en stark inverkan på befolkningen.25 Likt vad 

Pentikäinen skriver, har laestadianismen efter Lars Levi Laestadius bortgång haft en 

omfattande geografisk spridning där utvandrare till Amerika fört med sig rörelsen över 

Atlanten och i form av missionsverksamhet har även laestadianism-inspirerad kristendom 

förts till en rad andra länder, exempelvis Indien, Afrika och Latinamerika. Däremot är 

rörelsen fortfarande centrerad till de nordiska länderna Sverige, Norge och Finland.26 

Andreassen nämner att det finns få källor i skriftligt format som berättar hur laestadianer 

själva beskriver rörelsen, de beskrivande källor som finns om rörelsen utgörs till stor del av 

prästers iakttagelser från slutet av 1800- till början på 1900-talet.27 De resultat av 

undersökningen som Andreassen nämner är att laestadianismen tycks ha framställts som en 

kristen rörelse och bevarare av samiska element28 och att den begränsade tillgången av 

material har mystifierat rörelsen och sedan förstärkts av forskare i form av exotifierande 

teorier.29  

Som nämndes tidigare har laestadianismen utforskats inom den finska kyrkohistoriska 

aspekten medan man i Sverige inte ägnat rörelsen särskilt mycket forskning. Andreassen och 

Gelfgren är tydliga exempel på nydanande forskning om laestadianismen där bägge har 

studerat hur laestadianska församlingar presenterar sig själva. Andreassen har undersökt 

historiska såväl som textuella inslag i rörelsen30 och Gelfgren har riktat sig till hur de 

                                                 
23 Axelson, T (red.) & Sigurdson, O (red). (2005). Film och religion – Livstolkning på vita duken. s. 55. 
24 Jones, L (Edit). (2005). "Laestadius, Lars Levi." Encyclopedia of Religion. s. 5283. 
25 Brömssen, K & Olgaç, C. (2010). Intercultural education in Sweden through the lences of the national 

minorities and of religious education. s. 124. 
26 Andreassen, B. (2011). History as religious self-mediation: the case of the firstborn Laestadians. s. 1. 
27 Andreassen, B. (2017). A review of theories on the Laestadian rørelse: on the academic construction of 

something extraordinary and exotic. s. 71-72. 
28 Ibid. s. 84. 
29 Ibid. s. 85. 
30 Se undersökningen. Andreassen, B. (2012). Førstefødtlæstadianernes selvrepresentasjon. En analyse av to 

brosjyrer. 
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presenterar sig medialt. Denna undersökning kan ses som en kombination av dessa då fokuset 

är, som tidigare redogjorts för, hur synen på modern kultur och digitala media 

presenteras/representeras i ett media-perspektiv. Kombinationen av att analysera synen på 

bruket av modern kultur och digitala medier inom laestadianismen i ljuset av didaktik, har 

hittills ej undersökts. Förhoppningsvis ska denna undersökning, i kraft av tidigare forskning, 

ge en inblick i hur fenomenet redogjorts för i en mediebaserad kontext och skapa en djupare 

förståelse. 

1.5 Material 

Valet att undersöka just detta tema med denna infallsvinkel kan kanske ses som ett tämligen 

praktiskt sådant. Ambitionen för denna uppsats är att med hjälp av metodval, val av material 

och tidigare forskning, kunna ge en nyanserad bild och samtidigt upprätta djupare kunskaper 

om laestadianismen i sin helhet för att vidare kunna tillämpa didaktiska val efter respektive 

målgrupp. Blivande såväl som aktiva lärare ska förhoppningsvis även kunna dra nytta av 

detta. Mediearkivet kommer att användas som den primära sökmotorn för att lokalisera 

källorna, detta då materialet utgörs av mediala inslag. Olika sökmotorer genererar tillgång till 

divergerande delar av material på internet31, därav kommer även Google användas som ett 

komplement, en sökmotor av bredare karaktär. Att använda en mediekontext kan motiveras 

med framförallt två aspekter, 1) ett mediebaserat sammanhang har hittills inte diskuterats i ett 

vetenskapligt sammanhang samt, 2) det ger förhoppningsvis en bredare bild av ämnet då fler 

”aktörer” som uttalat sig om saken, både vad gäller innehållet (det som källorna handlar om) 

men även de olika mediaorganisationerna (de olika tidningarna etc.). Initialt var tanken att 

utföra en enkätstudie alternativt en intervjustudie, med detta material ges däremot en bredare 

skildring geografiskt sett än vad enkäter eller intervjuer skulle kunnat bidra till inom ramen 

för denna uppsats, detta redogörs även för i kapitel 3.1. 

Internet utgör ett verktyg och ett fält för forskning32 och all information av digital form utgörs 

vid något tillfälle av individer, därav är det viktigt att beakta etiska ställningstaganden när 

beslut tas. Att överväga de resultat som studien kan komma att bidra till gentemot individer 

bör beaktas.33 Det undersökta materialet består i praktiken av en medial och publik bild, dvs 

hur media uttryckt det. Detta kan ses som vad Berg kallar för ”en paradoxal gråzon”34 då det 

                                                 
31 Bryman, A. (2011).  Samhällsvetenskapliga metoder. s. 583. 
32 Buchanan, E & Markham, A. (2012). Ethical Decision-Making and Internet Research: Recommendations 

from the AoIR Ethics Working Committee (Version 2.0). s. 3. 
33 Ibid. s. 4. 
34 Berg, M. (2015). Netnografi. Att forska om och med internet. s. 126. 
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är individer som medverkat i undersökningen, samtidigt som materialet utgörs av publika 

organisationer varav upphovsrätt och referenser krävs. Privatpersoners efternamn valdes dock 

att ej tas med i det analyserade materialet för att inte offentliggöra det i analysen. En 

fördjupad diskussion samt presentation av det bearbetade materialet sker i kapitel 2.1. 

Det bör nämnas att materialet till följd av metoderna utgör en sorts paradox där en kristen 

väckelserörelse med ett avstånd gentemot modern kultur och media, undersöks genom just en 

medierapporterad framställning. En spekulation kring denna paradox torde kunna vara att 

materialet omfattas av olikartade ”strikta” anhängare, just till följd av materialet i sig. 

Slutligen bör nämnas att finskbaserade källor, skrivna på svenska, undersöks. Här bör den 

poäng Gelfgren gör, som redogjordes för tidigare, lyftas fram. Rollen religion har i ett 

specifikt samhälle måste beaktas när man försöker ge förklaring till hur teknologi diskuteras 

inom religiösa samfund.35 

1.6 Metoder 

Denna uppsats bygger på två olika metoder, dels en (n)etnografisk metod som främst avser att 

hitta det material som skall användas. Den andra metoden är en innehållsanalytisk metod som 

syftar till att analysera det material som undersökningen utgörs av. En kort sammanfattning av 

material och metod kan beskrivas som att 1) en netnografisk metod används för att lokalisera 

materialet för att 2) undersökas med hjälp av innehållsanalys och 3) analyseras utifrån 

medialiseringsteori varav det slutligen 4) begripliggörs genom ett didaktiskt perspektiv. Detta 

innebär följaktligen att undersökningen är en tämligen systematisk sådan där 

händelseförloppet för undersökningen är av linjär form. Metoden för att samla in materialet 

för denna undersökning skulle kunna beskrivas likt vad som benämns i boken Etnologiskt 

fältarbete, ett ”multilokalt fältarbete” då insamlandet av materialet sker på mer än en plats.36 

De olika platserna är i detta fall internetbaserade fält av olika slag. Jag kommer redogöra för 

de två metoderna i separata rubriker för tydlighetens skull. Resultatet av undersökningen får 

ta spjärn mot skolan och belysas av tidigare forskning och uppsatsens teoretiska perspektiv, 

likt den metod som beskrivs i boken Från stoff till studie – Om analysarbete i kvalitativ 

forskning.37 

                                                 
35 Gelfgren, S. (2015). Why Does the Archbishop Not Tweet? s. 111. 
36 Kaijser, L & Öhlander, M. (2011). Etnologiskt fältarbete. s. 118. 
37 Rennstam, J & Wästerfors, D. (2015). Från stoff till studie – Om analysarbete i kvalitativ forskning. s. 163. 
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En distinktion mellan kvalitativ och kvantitativ är vanligt förekommande vad gäller 

innehållsanalyser, däremot kan en kvantitativ metod bedömas som kvalitativ där mer 

komplexa uttydningar görs.38 I denna uppsats kan metoderna ses som en kombination av 

bägge, både kvantitativa och kvalitativa analyser utförs. Nedan redogörs för en teoretisk 

beskrivning av metoderna. För en fördjupad och mer konkret beskrivning av utförandet, se 

kapitel 2.1. 

1.6.1  (N)etnografisk metod 

Berg, som tidigare nämnts menar att: ”Netnografi är etnografi […].”39 Denna studie kan ses 

som en netnografisk studie som bygger på främst en innehållsanalytisk metod. 

Religionsvetaren Jenny Berglund skriver om etnografi: ”Själva ordet etnografi betyder 

folkbeskrivning. Etnografi brukar ofta framställas som den metod som omfattar insamlandet 

och bearbetningen av forskningsmaterial för analys av såväl sociala som kulturella 

strukturer.”40 Berglund menar vidare att: ”Etnografi som metod inkluderar ett hermeneutiskt 

förhållningssätt. Det betyder i detta sammanhang att människors handlingar antas kunna läsas 

och tolkas på liknande sätt som texter, och att etnografen försöker förstå och förklara dessa.”41 

På detta vis inkluderas även den undersökta medie-bilden genom etnografiska metoder. 

Netnografin i detta fall kan ses främst som metoden för att samla in materialet för att sedan 

övergå till den innehållsanalytiska metoden. Andreas Nord, lektor i språkvetenskap benämner 

en inriktning textetnografi och menar att det innebär att man studerar hur olika texter rent 

praktiskt kommer till uttryck.42 Textetnografi i detta fall landar någonstans vid hur den 

mediala bilden av laestadianismen kan reflekteras över inom ramen för skolan. För att kunna 

göra korrekta sökningar kommer här ett verktyg för analys konstrueras i form av en lista med 

ord och söktermer, i enlighet med vad Boréus och Bergström skriver.43 Professor Alan 

Bryman menar att det är en god idé att testa sökningar med hjälp av andras kännedom och 

sedan utföra booleska sökträffar.44Komponeringen av denna lista kommer därav att 

konstrueras mot bakgrund av tidigare forskning och vedertagna beskrivningar av den 

laestadianska rörelsen (Andreassen, Gelfgren, Snellman, Nationalencyklopedin etc.). 

                                                 
38 Bergström, G & Boréus, K (red). (2012). Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys. s. 50. 
39 Berg, M. (2015). Netnografi. Att forska om och med internet. s. 159. 
40 Löfstedt, Malin (red). (2012).  Religionsdidaktik. s. 126. 
41 Ibid. s. 127. 
42 Nord, A. (2012). Varför textanalys? Den språkvetenskapliga textanalysen i högre utbildning ur ett 

textforskningsperspektiv. s. 193. 
43 Bergström, G & Boréus, K (red). (2012). Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys. s. 55. 
44 Bryman, A. (2011).  Samhällsvetenskapliga metoder. s. 583–584. 
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Validiteten ökar dessutom i samband med att konstruera kodschemat gentemot tidigare 

forskning.45 

1.6.2 Innehållsanalytisk metod 

Göran Bergström, lektor i statsvetenskap och Kristina Boréus, professor i statsvetenskap, 

skriver angående innehållsanalys som term: ” […] används framför allt om analyser där 

tillvägagångssättet består i att kvantifiera, dvs. räkna förekomsten av eller mäta, vissa 

företeelser i texter.”46 Ur denna användningssynpunkt upplevdes det som en tämligen rimlig 

metod att använda då uppsatsens arbete består i att just se över förekomsten av specifika 

begrepp i texter. Allt material i uppsatsen består i textformat, dock kommer två radioprogram 

att transkriberas till ett textformat. Textanalys lämpar sig även för transskript.47 Vidare menar 

Bergström och Boréus att metodens främsta bidrag är att generera en översiktlig bild av ett 

mer omfattande stoff för att därefter ha en grund att utgå från när det gäller att jämföra.48 

Innehållsanalysen i denna uppsats kommer att användas likt den typ av studie som syftar till 

att undersöka hur medier framställer religiösa grupper49, däremot är metoden vinklad 

gentemot laestadianismen i detta fall.  

Vid en innehållsanalys kan man endera utföra analysen manuellt av forskaren personligen, 

eller i datoriserad form. Bägge har för och- nackdelar varav den förstnämnda varianten 

innebär utrymme för mer komplexa uttydningar medan den sistnämnda innebär att en större 

mängd kan processas.50 Den metod som kommer råda i analysen för denna uppsats är en 

kombination av dessa, dels en sökning via datorn och dels en manuell sökning. Vidare 

kommer ett, vad Boréus och Bergström kallar för kodschema51 upprättas inför den manuella 

undersökningen. En bra utgångspunkt för att konstruera ett undersökningsverktyg är att först 

och främst lära känna vad som skall komma att analyseras, dvs, skapa en insikt i det material 

                                                 
45 Stausberg, M & Engler, S. (reds). (2011). The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of 

Religion. s. 113. 
46 Bergström, G & Boréus, K (red). (2012). Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys. s. 50. 
47 Stausberg, M & Engler, S. (reds). (2011). The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of 

Religion. s. 109. 
48 Bergström, G & Boréus, K (red). (2012). Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys. s. 87. 
49 Stausberg, M & Engler, S. (reds). (2011). The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of 

Religion. s. 115.  
50 Bergström, G & Boréus, K (red). (2012). Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys. s. 51. 
51 Ibid. s. 54. 
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som undersökningen skall utgöras av.52 Kodschemat utformas alltså utifrån vad det 

datoranalytiska verktyget genererar.  

I The Routledge handbook of research methods in the study of religion görs utifrån 

Krippendorffs iakttagelse, en uppdelning i fem enheter i studiet inom innehållsanalys, 1) 

fysiska; 2) syntaktiska; 3) referentiala; 4) propositions samt 5) tematiska. Syntaktiska enheter 

syftar till ord, fraser och meningar. Påståenden syftar till uttalanden och argument. Tematiska 

syftar till upprepande mönster och idéer.53 Här kommer ett primärt fokus ligga vid tre av 

dessa enheter, vid det syntaktiska, det tematiska samt vid påståenden. Kodschemat lägger 

egentligen fokus på 1) syntaktiska och- påstående enheter och hur de 2) tematiskt 

återkommer. De fysiska enheterna tas med indirekt vid antalet artiklar och radioprogram som 

analyseras.  När kodschema och kodningsmanual skulle konstrueras användes Brymans 

exempel54 som en grund för layouten av bägge delarna.  I princip all analys i textuell mening 

involverar att tolka, vilket kan resultera i ett komplext område, i synnerhet där det rör 

innehållsanalys av det slag där ej endast ord skall uppmärksammas utan snarare tankar i 

manifesterande form.55 All interpretering är i behov av en förståelseram där den som tolkar 

har en bakgrund för texten sen tidigare, detta har då även effekt för hur texten interpreteras, 

enligt Hans- Georg Gadamer.56 Här föreligger det som Wilhelm Kardemark redogör för i sin 

avhandling där han skriver:  

I förhållande till min analys innebär detta att den kan ses som ett medvetet de- och rekontextualiserande. 

Texterna tas ur sitt ursprungliga sammanhang och jag sätter in dem i ett nytt. I mitt fall är det ett 

forskningssammanhang och med en önskan om att historisera dem. Det sammanhang jag som forskande 

ger texterna är ett annat än det som de ursprungliga och tilltänkta läsarna gav dem. Min läsning sker i 

ljuset av de frågor och analysområden jag redogjort för […].57 

Skillnaden är att det sammanhang som texterna i denna uppsats kommer ges är en didaktisk 

kontext, detta i synnerhet i resultatet av undersökningen. 

                                                 
52 Ibid. s. 55. 
53 Stausberg, M & Engler, S. (reds). (2011). The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of 

Religion. s. 113. 
54 Bryman, A. (2011).  Samhällsvetenskapliga metoder. s. 293. 
55 Bergström, G & Boréus, K (red). (2012). Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys. s. 30. 
56 Ibid. s. 31. 
57 Kardemark, Wilhelm. (2013).  När livet tar rätt form: om människosyn i svenska hälsotidskrifter 1910–1913 

och 2009. s. 27. 
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1.7 Teoretiska perspektiv  

1.7.1 Medialisering 

Uppsatsens ena teoretiska ingång är medialiseringsteori. Medialiseringsterorin ligger till 

grund för att förstå materialet som undersökningen bygger på. Religionssociologen Knut 

Lundby menar att ”mottagarna” i en mediakontext själva påverkar hur ett angivet stoff ur 

media kommer till bruk genom att de själva väljer vilken mening de tillskriver det.58 

Medialiseringsteori reflekterar specifikt över förhållandet mellan institutionaliserad religion 

och media och hur dessa kan ses på, enligt medieteologen Anita Cloete 59 Vidare menar 

Cloete att medialiseringsteori bidrar till att förstå media som en kulturell struktur som förstås 

jämte andra kulturella strukturer, såsom religion.60 Religion och media utgör ett 

interdisciplinärt område där en förståelse skapas genom att se över olika aspekter menar 

religionssociologen Mia Lövheim 61 Vidare tycks svensk media ej uppnå en oberoende 

skildring av samhällsbilden gentemot religion och representationen utgör ett nyckelbegrepp 

vid en medial bild utav religion.62 Lundby menar att representation kan ses som det explicita 

innehållet som medier väljer ut.63 Medialiseringsteori samt medieringsteori utgör vanligt 

använda teoretiska infallsvinklar vid undersökningar av religion kombinerat med media.64 

Lundby nämner att det är värt att betrakta religion och medialisering likt praktiker av sociala 

och kulturella slag för att se hur dessa påverkar varandra.65 Trots en ökad mängd fallstudier 

tenderar det att finnas svårigheter att dra generaliserbara slutsatser då olika religiösa 

traditioner och kommuniteter interagerar med media i olika nationella kontexter, menar 

teologiprofessor Gordon Lynch.66 

Vidare skriver Lövheim och Lynch: ”Lundby makes clear that mediatisation as a concept can 

and has been applied on different analytical levels, although more often on a macro (society) 

level rather on micro-level analysis of groups and individuals.”67 Lövheim och Lynch 

utvecklar: “The first contribution of mediatisation theory is, then, that it provides analytical 

tools for studying the media as a context shaping the transformation of religion in modern 

                                                 
58 Lundby, K. (2011). Religion og medier – fortellinger og fortegninger. s. 7. 
59 Cloete, A.  (2016). Mediated religion: Implications for religious authority. s. 3.  
60 Ibid. s. 4. 
61 Lövheim, M. (2011). Mediatisation of religion: A critical appraisal. s. 153. 
62 Lövheim, M & Nordin, M. (2015).  Sociologiska perspektiv på religion i Sverige. s. 148. 
63 Lundby, K. (2011). Religion og medier – fortellinger og fortegninger. s. 11. 
64 Lövheim, M & Nordin, M. (2015).  Sociologiska perspektiv på religion i Sverige. s. 149. 
65 Lundby, K. (2011). Religion og medier – fortellinger og fortegninger. s. 8. 
66 Lynch, G. (2011). What can we learn from the mediatisation of religion debate? s. 208. 
67 Lövheim, M & Lynch, G. (2011). The mediatisation of religion debate: An introduction. s. 112. 
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societies. As described by Hjarvard, mediatisation theory addresses overarching social and 

cultural changes as well as their long-term implications.”68 Utifrån denna beskrivning föll 

denna teori sig tämligen rimlig att använda då det mer eller mindre är exakt detta koncept som 

denna uppsats undersökning bygger på. Medieteologen Heidi A. Campbell har undersökt hur 

de tre abrahamitiska religionerna interagerar med media. Campbell menar att de 

abrahamitiska religionerna delar bilden av interaktionen med medier i mångt och mycket.69 

Campbell belyser ett flertal aspekter gällande samspelet mellan religion och teknik och 

skriver: ”In the past thirty years, the study of media, religion, and culture has become a 

recognized and important area of interdisciplinary research. Considering religious 

communities´ interaction with media has been one core area of investigation.”70 Campbell 

konstaterar: 

In an age of rapid change and proliferation of digital and mobile technologies, religious communities are 

constantly forced to examine the influences of new forms of communication on their tradition and ways of 

life. The presence of new technology may alter or threaten established practices for a community, by forcing 

them to decide if the technology is appropriate for members, or the implications of its use for religious 

purposes. […] New media means new challenges for religious communities to negotiate with.71  

Här kan man se en liknande beskrivning av vad religionsprofessor Jolyon Mitchell skriver. 

Mitchell menar att teknologiska förändringar ofta upplevs som oroande och ofta motarbetas i 

form av teologiska trosföreställningar, texter etc.72 Religiösa samfund utformar ofta 

övertygelser i relation till media i syfte att upprätta riktlinjer för anhängare att kunna förhålla 

sig till.73 Studier visar på att maktrelationer mellan religiösa domäner och sekulära samhällen 

utmanas till följd av diverse olika mediers ökande inflytande, enligt medieprofessor Stig 

Hjarvard. 74 Slutligen menar Cloete: “The mediatisation of religion entails much more than 

religious information via digital media, but also includes the use and misuse, if you like, of 

religion for its own purpose. Furthermore, it points to the fact that the church as institution has 

to adapt to the media logic in order to communicate effectively with society.”75 Enligt 

medialiseringsteorin som redogjorts för torde det material som granskas innehålla vad Lundby 

kallar ”mottagarna”, deras tankar och perspektiv på den moderna kulturen. Enligt Campbells 

                                                 
68 Ibid. s. 114. 
69 Campbell, H. (2010). When Religion Meets New Media. s. 19. 
70 Ibid. s. 42. 
71 Ibid. s. 112. 
72 Lynch, G. (2007). Between Sacred and Profane. Researching Religion and Popular Culture. s. 35. 
73 Campbell, H. (2010). When Religion Meets New Media. s. 103. 
74 Hjarvard, S. (2016). Mediatization and the changing authority of religion. s. 11.  
75 Cloete, A. (2015). Living in a digital culture: the need for theological reflection. s. 6. 
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citat torde det även finnas reflektioner kring huruvida man förhåller sig gentemot den 

moderna kulturen. 

1.7.2 Didaktik 

Den didaktiska teorin ligger till grund för att belysa resultatet av undersökningen och kunna 

redogöra för didaktiska slutsatser. Det upplevs som en god tanke att redan vid detta skede i 

utbildningen, fundera på eventuella pedagogiska och didaktiska val, vid en situation där 

lärarens val av metod eventuellt kan åsamka dilemman i undervisningen. Frågor som hur, vad 

och varför kommer i mångt och mycket prägla den teoretiska ram som uppsatsen kommer 

bygga på. Dessa frågor är även de mest fundamentala med tillägget för vem.76 Teologidoktor 

Malin Löfstedt skriver:  

Kursplaner är styrdokument som ska följas i skolan. Det krävs dock att någon tolkar dem och omsätter 

dem i praktiken. […] Religionsdidaktik kan handla om såväl den teoretiska reflektionen kring 

undervisningen som om det konkreta arbetet i klassrummet. Ytterst handlar det om de didaktiska val vi 

som religionslärare gör. Vem eller vilka ska jag undervisa? Varför undervisar jag dem? Vad ska jag 

välja för stoff och material och hur ska jag förmedla det på bästa sätt?77 

Pedagogikprofessor Ninni Wahlström, skriver: ”Den amerikanska läroplansteoritraditionen 

står närmare undervisningspsykologin och har intresserat sig mera för didaktikens hur-fråga, 

det vill säga hur ett givet kunskapsinnehåll på bästa sätt ska göras tillgängligt för en viss 

elev.”78 Hur-frågan i denna uppsats är extra utmärkande och kommer därav belysas mer. Ett 

religionsdidaktiskt perspektiv kommer utgöra en del av det teoretiska perspektivet. Däremot 

berör självfallet religiösa aspekter inte enbart religionsundervisningen i skolan vilket artar sig 

i att ett mer allmändidaktiskt perspektiv kommer att tillämpas. Det religionsdidaktiska 

området skildras ofta som praktiskt då utgångsläget inte sällan sker i den undervisande 

processen.79 Sören Dalevi, Biskop och Kristian Niemi, doktorand i ämnesdidaktik, menar att 

frågan om hur ett innehåll ska undervisas om, inte sällan utelämnas och att det möjligtvis kan 

ses som lärares profession att kunna utveckla en metod. Olika metoder och möjligheter ges 

oftast inte.80 Lärare har skolverkets dokument att stå i relation till och därav måste använda sin 

egen förmåga att balansera divergerande syften sinsemellan, detta menar Anneli Frelin, lektor 

                                                 
76 Hansén, S & Forsman, L (red.). (2011). Allmändidaktik – vetenskap för lärare. s. 64. 
77 Löfstedt, M (red). (2012).  Religionsdidaktik. s. 12. 
78 Wahlström, N. (2015). Läroplansteori och didaktik. s. 120. 
79 Svensson, J & Arvidsson, S. (red.). (2010). Människor och makter 2.0 En introduktion till religionsvetenskap. 

s. 50. 
80 Dalevi, S & Niemi, K. (2016).  RE didactics in Sweden – defined by the national curriculum? Discussing 

didactics of re in a Swedish context. s. 5. 
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i didaktik kan vara komplicerat, rentav motsägelsefullt.81 Fokuset i denna uppsats är att, likt 

Flensners iakttagelse, se över om synen på modern kultur och medier inom laestadianismen 

sett ur ett medie-perspektiv, kan reflekteras i svenska skolan. Religiös samhörighet och 

perspektiv på undervisning är ofta kontroversiella och debatterade82 och Flensners iakttagelse 

som nämndes kan vara en aspekt, att de dilemman som finns i den reella världen även följer 

med in i klassrummet. I ett klassrum kan det finnas en mångfald av religiösa övertygelser och 

livsåskådningar, det förekommer i samhället i sin helhet och skolan måste ta hänsyn till detta 

samtidigt som en utlärning sker.83 Wahlström menar även att: ”Läroplanens innehåll och 

didaktikens hur-frågor kan inte förstås som skilda kunskapsområden utan har en nära 

koppling till varandra. […] Medvetna didaktiska val innebär att läraren gör egna 

överväganden i relation till innehåll och kommunikationsformer inom ramen för skolans 

övergripande mål och ämnets syfte.”84 Pedagogikprofessor Pirjo Lahdenperä och 

didaktikprofessor Margareta Sandström skriver: ”Genom sin specifika sammansättning av 

sociala, historiska och kulturella skillnader har varje undervisningsgrupp potential att hantera 

lärandet på ett eget sätt.”85 Laestadianska elever kan utgöra en andel i en sådan specifik 

undervisningsgrupp. 

1.8 Disposition 

Undersökningsdelen i uppsatsen andra del är disponerad utifrån den faktiska undersökningen 

linjära gång. Metod- och materialkapitlen som återfinns i inledningen till uppsatsen utvecklas 

ytterligare i kapitel 2.1. Anledningen till denna fördelning är i synnerhet att metod och 

material i inledningen mer kan ses som en teoretisk beskrivning medan det i kapitel 2.1 

tydligare redogörs för det faktiska tillvägagångssättet för denna uppsats undersökning. För en 

mer ingående genomgång av det bearbetade materialet återfinns tre bilagor i slutet av 

uppsatsen, dels en sammanställning av alla kodningar, dels en uppställning av de olika 

kodenheterna i separata diagram, samt en bilaga med två brytpunktsdiagram med olika 

enheter för att se förändring över tid. Vidare finns två externa bilagor till uppsatsen som 

innehåller en sammanställning av det faktiska materialet, samt en bilaga som innehåller 

materialet med beskrivningar av hur kodningen utförts.86 

                                                 
81 Anneli, F. (2013). Att hantera läraryrkets komplexitet(er) – en grund för professionalitet? s. 12. 
82 Brömssen, K & Olgaç, C. (2010). Intercultural education in Sweden through the lences of the national 

minorities and of religious education. s. 129. 
83 Lippe, M., Anker, T., Roos M. (2014). Religion i skolen. s. 299. 
84 Wahlström, N. (2015). Läroplansteori och didaktik. s. 158. 
85 Hansén, S & Forsman, L (red.). (2011). Allmändidaktik – vetenskap för lärare. s. 110. 
86 De två externa bilagorna kan begäras ut via e-post: hollstromhampus@gmail.com 
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2 UNDERSÖKNING   

2.1 Källsökningen 

I metodkapitlet beskrevs det analysverktyg som skulle användas för att lokalisera källorna 

som sedan skulle utgöra materialet. Verktyget skulle bestå i sökord utifrån tidigare forskning. 

Hädanefter kommer det verktyg kallas för källsöknings-verktyget. För att finna lämpliga 

artiklar krävdes lämpliga sökord. Materialet skulle ge en bild av hur synen på modern kultur 

och digitala media speglas inom laestadianismen. Det som sökningen skulle generera var 

träffar på källor som innehållsmässigt belyst detta ämne på ett eller annat sätt. För att finna 

artiklar som belyste just detta delades söktermerna upp i två fält: 

1) Laestadianism, laestadian, laestadianer 

2) Film, tv, dans, teater, bio 

Fält ett och två kombinerades vid sökningarna där fält ett användes i sökrutan alla dessa ord 

och fält två användes i sökrutan något av dessa ord. Detta genererade även oönskat material 

där termerna återfanns men utan någon koppling till varandra, detta var inte förvånansvärt 

utan snarare förväntat. En kvantitativ undersökning behöver ofta fullständiggöras med hjälp 

av kvalitativa inslag, dvs. en mer exakt syn på hur det angivna ordet kommer till bruk i 

texten.87 Här inleddes en manuell sökning och i samband med det skapades en kännedom till 

materialet, i enlighet med vad Boréus och Bergström rekommenderar, vilket belystes i 

metodkapitlet. För att ta del av vad som sagts om 1) laestadianismen i en medial kontext och i 

synnerhet 2) i kombination med synen på modern kultur och digitala medier användes här den 

netnografiska metoden för att söka och lokalisera källor som berörde denna kombination.  

Med hjälp av källsöknings-verktyget genererades efter manuell utsortering totalt 53 källor av 

totalt 26 medieaktörer, dessa sammanställdes i Excel för att ge en tydligare inblick i vilka 

representativa medieaktörer som ligger till grund för analysen (se figur 1). Vidare 

sammanställdes även tidsspannet för de aktuella artiklarna för att skapa en linjär tidsaxel för 

materialet (se figur 2).  

Ett dilemma som tillkom vid ett tidigt skede i denna process var olika former av 

duplikationer, olika tidningar och olika medier hade rapporterat identiska artiklar med samma 

författare. Valet blev att endast se till ”originalet” för att få en mer nyanserad bild. 

Mediearkivet genererade både tidningsartiklar och artiklar som ursprungligen utgjorts av 

                                                 
87 Lövheim, M & Nordin, M. (2015).  Sociologiska perspektiv på religion i Sverige. s. 146. 
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radioprogram, bägge användes då de föll inom ramarna för den definition som redogjordes för 

i avgränsningar. 46 av källorna inhämtades via mediearkivets databas. Sju av källorna som ej 

återfanns där, inhämtades med hjälp av sökmotorn Google. Efter detta var det dags att 

upprätta kodschemat. För att besvara frågeställningarna framöver kan källsöknings-verktyget 

främst användas för att besvara frågeställning ett och två medan kodschemat ligger till grund 

för att besvara alla tre frågeställningar. 

 
Figur 1. Sammanställning av granskade medieaktörer per källa. Medieaktörerna SR och SVT innehåller bägge 

olika program under ett gemensamt namn.  Se referenslista för exakta källor. 

  
Figur 2. Sammanställning av granskade medieaktörer per årtal. Se referenslista för exakta källor. 
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Två saker som bör nämnas vad gäller figur 1 och figur 2 på föregående sida. Det är i 

synnerhet finsk media samt norrländsk media som framträder i materialet, en förklaring till 

detta skulle kunna vara att laestadianismen har sitt starkaste fäste i Norrbotten, Tornedalen 

och Finland, vilket redogjordes för i inledningen till uppsatsen. Förklaringen kan ligga i att en 

medierapportering sker i högre utsträckning i dessa geografiska områden. När det gäller 

granskade källor sett till årtal kan det urskönjas tre årtal där fler källor återfinns: 2006, 2009 

samt 2015. En spekulation kring denna fördelning kan vara att en pedofilskandal 

uppmärksammades år 2009 och blev omskrivet i media. År 2015 blev den laestadianska Juha 

Sipilä statsminister i Finland vilket kan vara en förklaring till den uppmärksamhet som 

riktades gentemot rörelsen. Vad gäller år 2006 kunde ingen speciell händelse återfinnas. 

2.2 Kodning 

2.2.1 Utformning av kodschema 

När analysen av innehållet i artiklarna skulle ta sig an, var det viktigt att kunna sortera upp 

innehållet i kategorier, detta skedde med hjälp av kodschemat. Redan vid inhämtningen av 

artiklarna och i samband med den manuella genomgången av materialet kunde en spretighet 

observeras i vad som skulle utkomma av källorna. Materialet behövde sorteras upp och 

kategoriseras under arbetets gång. Kodschemat började skapas efter att ha insamlat artiklarna. 

Bergström och Boréus nämner tre termer vid konstruktion av ett kodningsschema, 

kodningsenheter, variabler och analysenheter.88 En uppställning i denna uppsats liknar 

följande: 

• Analysenheter – De källor som granskas, alltså 53 individuella analysenheter. 

• Kodningsenheter – Dessa enheter är indelade i hierarki; 1) tematiska enheter, 2) 

fysiska enheter, propositionsenheter och syntaktiska enheter, 3) enhet A-M. 

• Variablerna – De olika koderna i enhet A-M med siffervärden. 

Variablerna tog avstamp emot tidigare forskning. Kodschema (se figur 3) och 

kodningsmanual (se figur 4) används individuellt på alla källor för att sedan sammanställas i 

en enhetlig tabell. Koderna  för enhet I (grupptillhörighet) är konstruerad att den innefattar 

både ett beskrivande och ett presenterande perspektiv, antingen eller. Kod ett i enhet G syftar 

till innehåll där referenser sker till vedertagna beskrivningar eller forskning. Alla källorna 

                                                 
88 Bergström, G & Boréus, K (red). (2012). Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys. s. 55.  
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granskades med kodschema och kodningsmanual på samma sätt, med undantag för två källor 

som dessförinnan transkriberades till ett textformat.89 

Figur 3. Kodschema. 

 
Figur 4. Kodningsmanual. 

 

  

                                                 
89 Se extern bilaga 1 för transskript. 
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2.2.2 Kodning av innehåll 

Källorna kodades individuellt i samma mall och överfördes sedan till en gemensam 

sammanställning.90 Den text som materialet bestod av som kodades, fördes in i ett gemensamt 

dokument där den manuella analysen utfördes.91 Vid kodning av materialet gjordes det i 

bokstavsordning samt kronologisk ordning per medieaktör för att lättare kunna strukturera 

upp sammanställningen av alla kodningarna och skapa en lättare överblick. När materialet var 

kodat och sammanställt i ett dokument utfördes en vad Bergström och Boréus kallar 

dubbelkodning92, dvs. att materialet kodades ytterligare en gång för att säkerställa reliabilitet. 

Sett ur ett presentations och- representationsperspektiv kan man finna divergerande utlägg i 

materialet både vad avser årtal och innehåll.  

På de två nästkommande sidorna kommer exempel ur materialet att belysas och diskuteras för 

att ge en inblick i denna divergens och samtidigt ge insyn i hur undersökningen i praktiken 

sett ut och visa på den systematiska metod som använts. För att tydliggöra skillnaderna 

kommer exempel där enheter med olika variabler redogöras för och diskuteras för att generera 

en tydligare förståelse för analysprocessen. Urvalet i dessa exempel är selektivt framtaget ur 

sammanställningen för att belysa skillnader och är ej representativt för materialet och 

resultatet i sin helhet. Fyra exempel illustreras nedan (se figur 5–8). Först nämns aktuell källa, 

sedan citeras källan för att sedan diskutera analysen.  

                                                 
90 Se bilaga 1. 
91 Se extern bilaga 1. [ x ] innebär att den individuella källan startar respektive slutar innanför markeringen. 
92 Bergström, G & Boréus, K (red). (2012). Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys. s. 56. 
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Figur 5. Exempel på analys av källan från tidningen Dagen. 

Figur 6. Exempel på analys av källan från Sveriges radio – Meänraatio. 
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Vad som blir tydligt i detta tillvägagångssätt är att det liknar den metod som Kardemark 

använt i sin undersökning som redogjordes för i metodkapitlet. Det som framgår är att det inte 

är källorna i sin helhet som ligger till grund för analyserna alla gånger, snarare textstycken.93 

Texterna i källorna har sedan tagits ut, analyserats och sammanställt tillsammans.  

                                                 
93 Ovan framförda exempel är endast för att demonstrera tillvägagångssättet. Se bilaga 1 för komplett kodning. 

Se även extern bilaga 1 för fullständigt material samt extern bilaga 2 för kodning av alla analysenheter. 

Figur 7. Exempel på analys av källan från Hufvudstadsbladet. 

Figur 8. Exempel på analys av källan från Länstidningen Östersund. 
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2.3 Resultat och analys 

De i synnerhet mest intressanta kodenheterna för frågeställning ett, men framförallt två är alla 

propositionsenheter (F-I) samt enhet K och L (syntaktiska enheter). Dessa kommer därför 

redogöras för mer ingående här. Dessa enheter sammanställdes i separata tabeller i 

kronologisk ordning, detta för att kunna utröna huruvida en förändring skett över tid i 

mediekontexten.94 Denna separation av kodningsenheterna gjordes endast i syfte att underlätta 

resultatet för frågeställning två och genererar enbart kvantitativa värden. Vidare fördes de 

separata värdena in i två brytpunktsdiagram för att med enkelhet kunna se frekvensen över tid 

inom varje separat enhet men i ljuset av varandra.95 Nedan statistik grundar sig i det material 

som undersökts.96 Den lista som koderna fördes in i resulterade i en sammanställning på fyra 

sidor i form av ett gemensamt kodschema. Av uppenbara skäl är den en bilaga i uppsatsen 

men kommer att redogöras och analyseras för här. En undersökning av 53 källor från 26 

medieaktörer (enhet A-E i kodschemat) resulterade i följande koder inom varje separat enhet: 

F Sammanhang (enhet F) – 54 koder. 

F1 Intervju – 27st. 

F2 Beskrivning – 12st. 

F3 Uttalande – 15st. 

Vad som tydligt framgår är att intervjusammanhang är det mest förekommande 

sammanhanget i analysenheterna. Vad som framkommer i resultatet är att ett 

intervjusammanhang har ökat alltmer i förhållande till det tidsspann som materialet avser 

medan uttalanden har varit på en regelbunden och nästintill oförändrad nivå. Beskrivningar av 

rörelsen har skett då och då, men ej särskilt konsekvent.97  

G Yttring (enhet G) – 56 koder. 

G1 Fakta presenterad – 6st. 

G2 Påstående – 19st. 

G3 Erfarenhet – 31st. 

Ett erfarenhetsperspektiv är vad som framhålls i majoriteten av analysenheterna, däremot i 

kombination med olika typer av grupptillhörigheter. Ett erfarenhetsperspektiv har ökat i 

                                                 
94 Se bilaga 2. Tabellerna är sorterade i bokstavsordning, dvs. i samma ordning som i kodschemat. 
95 Se bilaga 3. Figur 1 och 2. 
96 Materialet är sammanställt i två externa bilagor, en med materialet samt en med utföring av kodningen. 
97 Se bilaga 2, tabell 1 (enhet F). 
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förhållande till tidsspannet i materialet vilket indikerar på att fler ”representerande” röster har 

gjort sig hörda snarare än ”presenterande”. Erfarenhetsperspektivet är tämligen konsekvent i 

materialet från år 2003 och framåt medan påståenden är mer framträdande i de tidigare åren i 

materialet, dock förekommer det påståenden i senare årtal också. Fakta som presenteras är få 

till antalet och det finns egentligen inget mönster att uttyda.98 

H Inställning till modern kultur/ media (enhet H) – 82 koder. 

H1 Använder – 10st. 

H2 Öppen – 9st. 

H3 Aktsam – 15st. 

H4 Avstår – 36st. 

H5 Förbjudet – 12st. 

Variabel H4 är mest förekommande i materialet, variabel H5 förekommer oftast i form av 

påstående av utomstående, så som beskrivningar av filmatiserade verk. Vad som framkommer 

i materialet är att laestadianer snarare avstår modern kultur och media än förbjuder det, det 

råder även en mer aktsam och öppen attityd än ett förbjudande. Över tid kan det utrönas att ett 

avståndstagande är representativt för nästintill hela tidsspannet och en användning till en 

aktsam attityd representeras mer i den senare delen av materialet och då i större utsträckning i 

det ”finska” materialet. Ett förbjudande är mer representativt i de tidigare årtalen men 

förekommer likväl i de senare.99  

I Grupptillhörighet (enhet I) - 61 koder. 

I1 Församlingsmedlem –35st. 

I2 Utomstående – 20st. 

I3 Avhoppare – 3st. 

I0 Ej identifierbar – 3st. 

Församlingsmedlemmar är klart den variabel som förekommer flest gånger, detta i form av 

både beskrivande drag så som erfarenhetsbaserade uttalanden. Att församlingsmedlemmar 

yttrat sig i källorna återfinns igenom nästintill hela tidsspannet men har kraftigt ökat sedan år 

2010 och framåt. I kontrast till detta har utomstående yttringar minskat sedan 2010 och 

återfinns i större utsträckning i den tidigare delen av årtalen.100  

                                                 
98 Se bilaga 2, tabell 2 (enhet G). 
99 Se bilaga 2, tabell 3 (enhet H). 
100 Se bilaga 2, tabell 4 (enhet I). 
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J Medieaktör (enhet J) – 53 koder. 

J1 Tidning – 42st. 

J2 Public service – 11st. 

Vad som är tydligt redan i kapitlet om källsökningen är att majoriteten av källorna består av 

tidningar. Det är trots allt av relevans för undersökningen att kommentera att public service 

som är en politiskt och religiöst oberoende aktör endast utgör en liten del av materialet.101 

K Perspektiv (enhet K) – 58 koder. 

K1 Barn/ungdom – 9st. 

K2 Förälder – 9st. 

K3 Vuxen – 38st. 

K0 Ej identifierbar – 2st. 

Det blir tydligt i analysenheterna att ett vuxenperspektiv är framträdande, i synnerhet i 

kombination med enhet I2 och I3. För undersökningens explicita syfte skulle det varit mer 

givande med en högre andel i variabel K1 och K2 som i denna undersökning blir få till antalet 

och utspridda sett till årtalen. Ett vuxenperspektiv är däremot nästintill konsekvent sett genom 

alla årtal med undantag för 1997, 2011 samt 2013.102 

L Modern kultur (enhet L) – 91 koder. 

L1 Tv – 46st. 

L2 Film – 7st. 

L3 Dans – 22st. 

L4 Teater – 6st. 

L5 Bio – 10st. 

Tv är den variabel som är tydligt överrepresenterad i enhet L och omnämns flitigt i 

analysenheterna och igenom alla årtalen bortsett från 1997. Dans nämns även mellan åren 

1991 – 2015 med undantag för vissa årtal men har däremot ökat under åren. Teater, bio och 

film omnämns men med olika intervaller och ej lika frekvent som tv och dans.103 

M Kontext (enhet M) – 56 koder. 

M1 Allmän – 48st. 

                                                 
101 Se bilaga 2, tabell 5 (enhet J). 
102 Se bilaga 2, tabell 6 (enhet K). 
103 Se bilaga 2, tabell 7 (enhet L). 
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M2 Skola – 7st. 

M3 Arbete – 1st. 

Det vanligaste i materialet är ett allmänt omnämnande, dvs. att ingen specifik kontext nämns. 

För undersökningens explicita syfte skulle det varit mer givande med en högre andel i 

variabel M2, även om detta resultat också belyser frågeställningarna.   

Nedan kommer en samlad diskussion och tydliggörande presenteras för hur ovan presenterade 

enheter kan uttydas i sin helhet. Man kan tänka sig att alla enheter torde innehålla samma 

mängd koder. Anledningen till denna ojämna fördelning beror på att vissa källor i materialet 

innehöll flera eller olika koder inom diverse enheter. T.ex. kunde en källa innehålla två koder 

i enhet I som yttrade sig (enhet G) om något i enhet L. På så sätt genererades fler koder inom 

specifika enheter, i synnerhet i enhet L där flertalet av koderna kunde utläsas inom samma 

källa. Det divergerande resultatet stödjer den teori som Lundby nämner apropå 

medialiseringsteori, att mottagarna i en mediekontext själva har inflytande över hur innehållet 

värderas genom att ta ställning till det.104 En invändning kan riktas till det Snellman nämner 

som televisionsförbudet som skall ha avtagit och förblivit på vissa håll105, sett till resultatet av 

denna undersökning tycks tv vara den moderna kultur som mest frekvent tas avstånd ifrån. 

Gelfgrens tes om att en aktsamhet gentemot teknologi finns106 tycks istället vara mer 

träffsäkert, åtminstone i jämförelse med resultatet presenterat ovan. Gällande vad som nämnts 

tidigare att media i Sverige ej tycks uppfylla en oberoende skildring av religion107, kan delvis 

motsättas i detta resultat då skillnaden mellan församlingsmedlemmar och utomstående i 

enhet I ej är särskilt markant. Resultatet i sin helhet är tämligen varierat. I samband med att 

fler församlingsmedlemmar yttrat sig har även en mer nyanserad bild framkommit av 

rörelsen, dels har generella beskrivningar av rörelsen, såsom nationalencyklopedins, 

bekräftats. Samtidigt har mer ”liberala” röster framhävts och påvisat en annan inställning 

beträffande attityden gentemot modern kultur och media.  

  

                                                 
104 Lundby, K. (2011). Religion og medier – fortellinger og fortegninger. s. 7. 
105 Snellman, G. (2011). Sions döttrar - De laestadianska kvinnorna som traditionsförmedlare i norra svenska 

Österbotten åren 1927–2009. s. 147. 
106 Gelfgren, S. (2016). '"If you need a virtual community, something is wrong with your congregation": 

institutionalized Laestadianism and the use of digital media'. s. 291. 
107 Lövheim, M & Nordin, M. (2015).  Sociologiska perspektiv på religion i Sverige. s. 148. 
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3 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

3.1 Metoddiskussion 

Vid val av metod(er) och material var det olika faktorer som spelade in. Från början var 

tanken att utföra en enkätundersökning, insikten att det skulle bli kostsamt att kunna sprida 

enkäten och det skulle bli svårt att hitta deltagare, skicka enkäterna och få dem returnerade 

inom loppet av uppsatsarbetets tidsram ledde till en annan inriktning. Vidare var en tanke att 

utföra intervjuer. Att utföra en kvantitativ analys av en mediekontext upplevdes som en god 

idé för att se över ”fler” beskrivningar snarare än ett par intervjuer. Att skapa ett ”eget” 

material är inte målet utan istället lägga tyngdpunkten på analysen108, därav upplevdes det 

som en vettig utgångspunkt att undersöka befintligt material via en medie-kontext. Man kan, 

sett till den andra frågeställningen, vara kritisk till den ojämna fördelningen av källorna sett ur 

ett tidsperspektiv. Detta nämns även som en svaghet i den innehållsanalytiska metoden, att det 

kan vara svårt att hitta representativa data.109 Trots detta kunde en förändring uttydas, även 

om ett mer jämnt fördelat källmaterial varit att föredra. Innehållsanalys tenderar ofta till 

svårigheter att hitta ett tillräckligt representativt material110, därav gjordes valet att inkludera 

public service i analysen för att bredda materialet ytterligare. Bryman menar att det trots allt 

är det mest förekommande att man använder en till två diverse medieformat.111  

Bryman nämner att innehållsanalys som metod brukar benämnas icke-reaktiv, alltså att 

sammanhanget ej är under influens av den som utför forskningen, men däremot att materialet 

som studeras kan innehålla element av reaktiv karaktär.112 Detta bör tas i beaktning i 

synnerhet i denna undersökning då ett stort antal av källorna bygger på ett 

intervjusammanhang. Som redogjordes för användes sökmotorn Google som ett komplement 

till Mediearkivet, detta visade sig vara gynnsamt då källor inhämtades från bägge. Tolkning är 

mer eller mindre ofrånkomligt i konstruktionen av en kodningsmanual, menar Bryman och 

nämner det som en av svagheterna i innehållsanalys.113 De analysenheter som gällde 

beskrivningar av filmatiserade verk framhöll detta tydligt när kodning skulle ske.   

                                                 
108 Rennstam, J & Wästerfors, D. (2015). Från stoff till studie – Om analysarbete i kvalitativ forskning. s. 45. 
109 Stausberg, M & Engler, S. (reds). (2011). The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of 

Religion. s. 117. 
110 Stausberg, M & Engler, S. (reds). (2011). The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of 

Religion. s. 113. 
111 Bryman, A. (2011).  Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. s. 285–286. 
112 Ibid. s. 296. 
113 Ibid. s. 297. 
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3.2 Sammanfattning av resultat 

I inledningskapitlet ställdes tre frågeställningar upp, dessa kommer nedan att besvaras utifrån 

resultatet av undersökningen och belysas utifrån tidigare forskning samt teori. 

1) Hur beskrivs synen på digitala medier och modern kultur inom laestadianismen, sett 

utifrån en befintlig media kontext? 

Resultatet visar på att det finns en tvetydig bild inom laestadianismen om synen på modern 

kultur och digitala medier, sett till den mediala kontext som analyserats. Gelfgrens konklusion 

tycks stärkas av detta resultat att det generellt sett inte är förbjudet men att det finns en 

aktsamhet gentemot ämnet. 114 Synen på modern kultur och digitala medier var tämligen 

splittrad. Åtminstone via en mediebaserad bild förekommer anspelningar på både användande 

såväl som förbjudande av modern kultur. Att inte avgränsa sig till en falang inom 

laestadianismen kan vara ett förklarligt skäl till denna divergens. Samtidigt återfinns 

skillnader i vad som åtminstone ska utgöra samma falang. Värt att tillägga är att ambitionen 

med denna uppsats inte var att söka olikheter mellan olika grenar, snarare se över en mer 

generell, i detta fall, mediebaserad bild.  

Sett till den mediala kontexten som undersökts kan Andreassens adressering angående 

exotifierande beskrivningar av rörelsen i det vetenskapliga sammanhanget115 tyckas vara 

överförbart även till det mediala sammanhanget, i synnerhet där påståenden gjorts om 

rörelsen. Vad gäller nationalencyklopedins beskrivning tycks den vara tämligen korrekt, dock 

skulle den möjligtvis kunna modifieras och vara lite utförligare. En markerad motvilja tycks 

inte prägla laestadianismen i sin helhet, åtminstone inte sett utifrån det undersökta 

sammanhanget. Värt att nämna igen är trots allt de schismer som uppstått samt den iakttagelse 

gjord av Talonen där en uppräkning till 18 grupper gjorts.116 Sett till materialet och de 

beskrivningar som återfinns i källorna tycks det teologiskt-kritiska perspektiv som Sigurdson 

nämner gentemot film som konstruktion117 kunna uttydas i viss grad. Det tycks inte alltid vara 

den aktuella typen av modern kultur i sig som är ett problem, snarare innehållet. Detta styrker 

även vad Mitchell nämner vad gäller mötet mellan religion och medier, att teologiska 

trosföreställningar ofta ligger till grund för mötet mellan religion och teknologisk 

                                                 
114 Gelfgren, S. (2016). '"If you need a virtual community, something is wrong with your congregation": 

institutionalized Laestadianism and the use of digital media'. s. 291 
115 Andreassen, B. (2017). A review of theories on the Laestadian rørelse: on the academic construction of 

something extraordinary and exotic. s. 85. 
116 Andreassen, B. (2011). History as religious self-mediation: the case of the firstborn Laestadians. s. 1. 
117 Axelson, T (red.) & Sigurdson, O (red). (2005). Film och religion – Livstolkning på vita duken. s. 55. 
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förändring,118 detta framkommer explicit i vissa delar av materialet. Som även nämndes i 

kapitlet om tidigare forskning menar Andreassen att en begränsad mängd utsagor där 

församlingsmedlemmar själva beskriver rörelsen lett till en mystifiering som sedan spätts på 

av forskare.119 Materialet i denna undersökning i sig talar för motsatsen, åtminstone i viss 

utsträckning. Resultatet visar trots allt på att skildringar av församlingsmedlemmar finns, men 

visserligen inom ramarna för journalistiska reportage. Däremot återfinns mystifierande inslag 

i materialet, så som att inslag från rörelsen blivit filmatiserat och därmed även intensifierat i 

form av att beskrivningar som förbud förekommit oftare. 

2) Kan man uttyda någon förändring genom tiden? 

Vad avser själva rapporteringen i medier tycks ha ökat en aning under den undersökta 

tidsperioden, dock inte avsevärt. Vad gäller själva innehållet i det undersökta materialet tycks 

en presentation snarare än en representation vara en faktor som ökat med tiden. Ur en 

subjektiv synvinkel skulle jag vilja påstå att detta nyanserar framställningen markant medan 

de inslagen där en representation råder oftast använder en kombination av fakta och 

påståenden. Andreassen menar att det finns få skriftliga dokument på hur rörelsen beskriver 

sig själva120 här skulle jag dock vilja invända med det faktum att det trots allt finns en 

mediebaserad kontext, däremot är den i just detta avseende tämligen liten. Ser man till den 

definition av representation som Lundby gör121 kan man se att medierna haft en relativt 

inriktad bild på just den moderna kulturen. Detta kan delvis förklaras med att sökningarna 

efter materialet även gjordes via booleska sökningar utifrån de givna termerna. 

Vad gäller representation och presentation kan en markant ökning uttydas i att 

församlingsmedlemmar varit i fokus mer under den senare tiden och därav också fler 

erfarenhetsbaserade uttalanden. Tvärtom har då även utomstående påståenden minskat en viss 

del.  

3) Hur kan dessa ståndpunkter förstås i kontexten av skolan och didaktiska val? 

Sett till vilken kontext som diskuterats i källmaterialet är skolkontexten en tämligen liten 

sådan men som poängterats ovan samt i inledningskapitlet söker inte denna undersökning ge 

                                                 
118 Lynch, G. (2007). Between Sacred and Profane. Researching Religion and Popular Culture. s. 35. 
119 Andreassen, B. (2017). A review of theories on the Laestadian rørelse: on the academic construction of 

something extraordinary and exotic. s. 85. 
120 Andreassen, B. (2017). A review of theories on the Laestadian rørelse: on the academic construction of 

something extraordinary and exotic. s. 71-72. 
121 Lundby, K. (2011). Religion og medier – fortellinger og fortegninger. s. 11. 
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generaliserbara svar, snarare se över hur det kan förstås i en skolkontext. Trots att 

omnämnandet av en skolkontext är relativt frånvarande i materialet återfinns explicita 

exempel i en del analysenheter på vad undersökningens tredje frågeställning sökte svar på. 

Med det sagt är de övriga kontexterna även de belysande för detta sammanhang. Resultatet 

visar på att Flensners teori åtminstone delvis stämmer i detta hänseende, att de dilemman som 

återfinns i en allmän kontext även kan återfinnas i en skolmiljö.122 Vad som tydligt 

framkommer i materialet är att all modern kultur inte anses som problematiskt i alla källor, 

men vad som även framkommer är att dilemman faktiskt existerar. Möjligheten att ett 

dilemma skulle kunna uppstå tycks vara sannolik, sett till en del av analysenheterna har det 

redan varit ett dilemma i viss modern kultur. Jag argumenterar för att det religionsdidaktiska 

perspektiv Dalevi och Niemi nämner, att en saknad av olika vägar för utlärning123, ett hur-

perspektiv, i detta sammanhang är direkt överförbart till ett allmändidaktiskt perspektiv. En 

reflektion kring detta tema kan åtminstone vara på sin plats. Som nämndes tycks det inte alla 

gånger vara en viss typ av modern kultur i sig som är problematiskt, istället ser det till synes 

ut att kunna röra sig om innehållet, i exempelvis ett program eller en film.  

Ser vi till vad som nämndes i kapitlet om det didaktiska perspektivet tycks Frelin ha rätt i 

fråga om att lärare har komplexa dokument att förhålla sig till.124 Målen i läroplanen för 

grundskolan lyder bl.a. explicit: ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskola […] kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, 

musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.”125 Vidare 

skriver skolverket: ”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och 

utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, 

musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.”126 

Samtidigt står det utskrivet: ” Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt 

i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.”127  

                                                 
122 Flensner Kittelmann, K. (2015). Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. s. 273. 
123 Dalevi, S & Niemi, K. (2016).  RE didactics in Sweden – defined by the national curriculum? Discussing 

didactics of re in a Swedish context. s. 5. 
124 Anneli, F. (2013). Att hantera läraryrkets komplexitet(er) – en grund för professionalitet? s. 12. 
125 Skolverket. Läroplaner, ämnen och kurser. Läroplan för grundskolan. https://www.skolverket.se/laroplaner-

amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan. (hämtad 2017-12-10). 
126 Skolverket. Läroplaner, ämnen och kurser. Läroplan för grundskolan. https://www.skolverket.se/laroplaner-

amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan. (hämtad 2017-12-10). 
127 Skolverket. Läroplaner, ämnen och kurser. Läroplan för grundskolan. https://www.skolverket.se/laroplaner-

amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan. (hämtad 2017-12-10). 
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Vad Lippe konstaterar, att religiös mångfald måste tas hänsyn till samtidigt som undervisning 

bedrivs128 tycks verka tämligen motsägelsefullt i viss grad, om man ser till skolverket. Ett hur-

perspektiv på undervisningen tycks vara en god grund för reflektion för didaktiska val om 

man beaktar materialet för undersökningen och hur man på ett alternativt sätt kan konstruera 

ett undervisat innehåll eller framlägga en alternativ lösning. Som nämndes i kapitlet om den 

didaktiska teorin menar Wahlström att läroplan och hur-frågan är tätt sammanlänkade.129  

3.3 Konklusion 

Denna uppsats bör ses som en utforskande text där den mediala bilden av laestadianismen 

presenteras och analyseras i ljuset av undervisning och didaktiska val. Som nämndes tidigare 

har medialiseringsteori oftast utförts på makronivå snarare än mikronivå.130 Sett ur ett 

medialiserings-perspektiv ska denna uppsats förhoppningsvis bidragit till en kombination av 

dessa då undersökningen i sig var fokuserad på en mikronivå medan kontexten snarare var en 

makronivå. Snellmans beskrivning av hur 1900-talets mitt utgjorde en teknologisk förändring 

för en ny generation att ta ställning till kanske kan jämföras med det Silvén skriver: ”I sina 

olika former är redan idag vår tids digitala, elektroniska och medicinska revolution en 

vattendelare mellan generationer och kommer avspegla sig i framtida livsberättelser.”131  

Vidare skulle jag vilja påstå att det paradigm som Bergström och Boréus nämner vad gäller 

vetenskaplig kumulativitet132, uppfylls i denna uppsats då den bygger vidare på dels 

Andreassens och Gelfgrens forskning vad gäller laestadianismen, men även infogas i det 

didaktiska fältet vad gäller undervisning. Vad avser syftet att bidra till den allmänt hållna 

didaktiska diskussionen mellan religion och media uppfylls även det utifrån kriteriet. Det är 

värt att upprepa att laestadianismen som helhet ligger till grund för denna undersökning. Som 

påtalats i tidigare forskning finns det riktningar inom laestadianismen och Talonen har räknat 

upp till 18 olika grupper. Vidare kan man ta i beaktning vad författarna till Guds nya 

barnbarn nämner: ”Specifika religiösa minoriteter tillhandahåller för det mesta kulturella 

ramar för vad ett barn är och hur det ska uppfostras på bästa sätt, men föräldrarna är också 

                                                 
128 Lippe, M., Anker, T., Roos M. (2014). Religion i skolen. s. 299. 

 
129 Wahlström, N. (2015). Läroplansteori och didaktik. s. 158. 
130 Se Lövheim, M & Lynch, G. (2011). The mediatisation of religion debate: An introduction. s. 112. 
131 Kaijser, L & Öhlander, M. (2011). Etnologiskt fältarbete. s. 162. 
132 Bergström, G & Boréus, K (red). (2012). Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys. s. 57. 
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individer med egna personligheter och kulturella och sociala ramar, och följer de religiösa 

riktlinjerna olika strikt och på olika sätt.”133  

Denna undersökning har riktat sig till den mediala bilden av hur laestadianismen i sin helhet 

ser på modern kultur och digital media för att sedan kopplas mot en didaktisk teori. Likt vad 

som redogjordes för i syftet avser det ej att varken söka eller ge generaliserbara resultat, 

snarare undersöka vad dessa ståndpunkter kan innebära vid didaktiska val. 

Silvén menar: ”En del ting är självvalda, andra påtvingade.”134 Ser man över de formuleringar 

som skolverket använder sig av i vissa läroplaner angående modern kultur och media i 

undervisningen och ett eventuellt avståndstagande från att vilja medverka i sådan 

undervisning kan man fundera över om inte citatet stämmer, att vissa saker är påtvingat, trots 

religionsfrihet. Det man kan se utifrån vad som hittills berörts i både vetenskapliga som 

mediala sammanhang är att det tycks finnas någon form av konsensus inom den laestadianska 

rörelsen i synen på modern kultur och media, även om det inte är en fullt ut samstämmig syn 

idag. Jag argumenterar för att en modern kultur utifrån vad som belysts i denna uppsats kan, 

sett utifrån resultatet av denna undersökning, vara en form av påtvingande utav olika ting i en 

skolmiljö. Flensner menar att varken elever eller lärare äntrar ett klassrum likt tabula rasa, alla 

har en bakgrund135, därav är vikten av förståelse viktigt. 

Liselotte Frisk, professor i religionsvetenskap och Sanja Nilsson, doktorand i 

religionsvetenskap skriver: ”Plymouthbröderna använder överhuvudtaget inte tv, radio eller 

bio. Det överordnade syftet förefaller vara att undvika våld, sex och vulgärt språk.”136 Internet 

tycks användas i viss utsträckning vid exempelvis undervisning eller som en kontaktväg 

etc.137 Religion i förhållande till media tycks vara en komplex fråga i vissa fall. En ”markerad 

motvilja” som nationalencyklopedin uttrycker det är alltså inte unikt för laestadianismen. 

Cloete menar att religion och media utgör samma sfär på många sätt och ej bör separeras, 

vidare menar Cloete att religion och media därav är sammanlänkade med varandra i de 

kulturella uttryck de återfinns i.138 Ser man till resultatet i undersökningen tycks detta 

                                                 
133 Frisk, L., Nilsson, S., Åkerbäck, P. (2017). Guds nya barnbarn: att växa upp i kontroversiella religiösa 

grupper. s. 31.  
134 Kaijser, L & Öhlander, M. (2011). Etnologiskt fältarbete. s. 148. 
135 Flensner Kittelmann, K. (2015). Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. s. 44. 
136 Frisk, L., Nilsson, S., Åkerbäck, P. (2017). Guds nya barnbarn: att växa upp i kontroversiella religiösa 

grupper. s. 253. 
137 Frisk, L., Nilsson, S., Åkerbäck, P. (2017). Guds nya barnbarn: att växa upp i kontroversiella religiösa 

grupper. s. 255. 
138 Cloete, A. (2017). Film as medium for meaning making: A practical theological reflection. s. 4-5.  
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påstående stämma in tämligen väl, vilket även innebär att Campbells tes blir styrkt angående 

den utmaning som religiösa samfund står inför i beslut om moderna incitament i samhällen. 

Författarna i Guds nya barnbarn konstaterar att: 

Det finns en stark spänning mellan hur olika röster tolkar religionsfrihet för barn utifrån FN:s konvention 

om barnets rättigheter: som frihet från föräldrarnas religion å ena sidan och frihet till föräldrarnas religion 

å andra sidan. Den senare gruppen hävdar att barnet har rätt till föräldrarnas traditioner och att det är 

omöjligt att uppfostra ett barn objektivt i den meningen att det inte alls skulle påverkas av föräldrarnas 

religiositet – eller brist på sådan.139 

Det som kan konstateras utifrån de resultat som undersökningen för denna uppsats lyft fram, 

är att ovan citat tycks vara högst aktuellt i en skolkontext oavsett vilken religiös tillhörighet 

som kontextualiseras inom ramverket för skolan. Oavsett om det handlar om Plymouth 

brödernas motiv till att avstå mediala sammanhang mot bakgrund av innehållet eller om det 

handlar om ett eventuellt liknande avståndstagande från en laestadiansk elev bör lärare ta 

detta i beaktning. Flensner menar: ”Att vara lärare i religionskunskap må vara svårt, då 

uppdraget är komplext och mångfacetterat och innebär ett stort mått av överväganden och 

kompromisser. Det är icke desto mindre ett extremt viktigt arbete och ytterst menar jag att alla 

lärare, inte minst lärare i religionskunskap är nyckelfigurer i arbetet för ett demokratiskt 

samhälle.”140 De kompromisser och överväganden som Flensner nämner tycks även finnas i 

andra områden, resultatet av denna undersökning visar bl.a. på den fraktion som uppstod 

kring dans och idrott i ett undervisningssammanhang.  

Medan Campbell har studerat religion och media på vad man kan se som ett mer generellt 

plan har andra aktörer såsom Andreassen och Gelfgren studerat laestadianismen på ett 

specifikt plan, dessutom inom ramen för två olika nationer. Campbells iakttagelse över att 

modern media utmanar religioner i form av ställningstaganden141 tycks vara ackurat även när 

det gäller laestadianismen. Det som framkommer av denna undersökning är likt vad 

Brännström adresserade redan under 1990-talet, forskning om laestadianismen i Sverige är 

knapp och likt vad Andreassen konstaterar är skriftliga källor där församlingar själva 

beskriver rörelsen få till antal.  

                                                 
139 Frisk, L., Nilsson, S., Åkerbäck, P. (2017). Guds nya barnbarn: att växa upp i kontroversiella religiösa 

grupper. s. 276. 
140 Flensner Kittelmann, K. (2015). Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. s. 299. 
141 Campbell, H. (2010). When Religion Meets New Media. s. 113. 
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Denna undersökning och uppsats skall förhoppningsvis lett till en form av orientering i den 

mediala bilden av laestadianismen i sin helhet och hur synen på modern kultur diskuterats och 

beaktats, vidare skall resultatet förhoppningsvis föranlett till att åtminstone göra en reflektion 

som pedagog att ett scenario där en tillämpning av någon form av den modern kultur som 

diskuterats, kan innebära en fraktion och där läraren kan bemöta detta på ett bättre sätt. Denna 

studie bör betraktas som en vad Lars Kaijser benämner lägesbeskrivning142 av det undersökta 

området. En intressant aspekt för vidare forskning vore en liknande undersökning men i ett 

annat nationellt perspektiv, exempelvis Finland eller Norge för att se om laestadianismen 

presenteras/representeras på liknande sätt. Vidare skulle en kunskapslucka kunna fyllas i 

samband med en mer övergripande forskning om religiös övertygelse i samband med 

undervisning, sett ur ett nationellt svenskt perspektiv då detta tycks saknas, vilket denna 

undersökning är ett bevis på. Vidare skulle det vara intressant att se över om de slutsatser som 

presenterats i denna uppsats håller i en annan kontext, exempelvis en enkätundersökning eller 

intervjuer av församlingsmedlemmar. 
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Bilaga 3 – Brytpunktsdiagram 

Figur 1 – Diagram över förändring inom enhet F, G och H. 



 

 

Figur 2 – Diagram över förändring inom enhet H och L. 


