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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats skall handla om privatreligiositeten i Sverige. Jag har under mitt vuxna liv stött på 

så många människor som säger att de tror på något men de vill inte kalla det Gud och de har svårt 

att precisera vad det är de tror på. Trots det är skillnaderna mellan vad dessa människor tror på 

och vad jag som kristen tror på ibland marginella och jag misstänker att mycket handlar om en 

skillnad i sättet att uttrycka sig på. 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med min uppsats är att undersöka om inte flera undersökningar, som velat ta reda på vad 

människor tror på, skapat en onödig polarisering mellan att kalla sig kristen och att tro på sitt eget 

personliga vis. Målet med uppsatsen är att ta reda på om det som ibland kallas privatreligiositet 

kanske bara är olika sätt att närma sig den kristna tron. 

 

1.3 Frågeställningar 

Ger livsåskådningsundersökningarna en rättvisande bild av den andliga situationen? Vilka är 

bristerna med dessa undersökningar? Hur borde dessa istället ha utformats för att ge en mer 

rättvisande bild?  

 

1.4 Avgränsning 

De undersökningar jag tagit del av har i vissa fall även behandlat människors syn på ett liv efter 

döden, om de är kyrkoverksamma och om de ber men jag har koncentrerat mig på att undersöka 

vad människor säger sig tro på. 

 

1.5 Metod och material 

Det har gjorts flera undersökningar om den svenska privatreligiositeten och jag har valt att 

begränsa denna uppsats till att försöka jämföra och undersöka begreppen i några undersökningar: 

En undersökning som utfördes i Norrköping 1981 där frågan ställdes hur människor uppfattade 

sig själva i religiöst avseende, Livsåskådningsprojektet vid Uppsala universitet med start 1984 

och en undersökning om människors livsåskådningar gjord 1993.  
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Mitt arbete har uteslutande bestått av litteraturstudier vilken i sin tur är baserad på intervjuer. Jag 

kommer även att beröra ett par, av dess författare, mer personligt utformade teorier om 

folkreligion.  

 

Ju mer jag läst om de valda undersökningarna ju fler andra undersökningar har jag stött på i 

referenser och liknande som kanske t o m varit mer relevanta för mitt arbete. Jag gör därför inte 

anspråk på att ha gjort någon fullständig genomgång av alla undersökningar som gjorts. 

 

1.6 Begreppsdefinition 

För att belysa problematiken med att använda sig av olika begrepp skall jag lyfta fram några 

sådana och visa på skillnader i betydelsen av begreppen och tala om hur jag använder mig av 

begreppen i uppsatsen. 

 
Livsåskådning 

Det etablerade livsåskådningsbegreppet i Sverige har föreslagits av Anders Jeffner. Hans 

definition på livsåskådning är: 

”En livsåskådning är de teoretiska och värdemässiga antaganden som utgör eller har avgörande 

betydelse för en övergripande bild av människan och världen och som bildar ett centralt 

värderingssystem och som ger uttryck åt en grundhållning.”1  

 

Ibland används även ordet värdering för samma sak som livsåskådning.2 

 

I uppsatsen använder jag mig av Jeffners definition. 

 

 

Anonym religiositet eller folkreligion 

Man vet inte så mycket om dem som säger sig ha en egen personlig tro. Fenomenet har inte ens 

ett samlingsnamn utan olika begrepp används. Thorleif Pettersson vid religionssociologiska 

institutet kallar det anonym religiositet och Eva Hamberg använder sig av begreppet folkreligion.  

                                                 
1 Jeffner, 1982, 13 
2 Hamberg, 2000, 2 
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Hon skriver vidare att religionssociologisk forskning funnit att en stor del av svenska folket 

karaktäriserar sig som religiösa på sitt eget personliga sätt eller kristna på sitt eget personliga sätt. 

Om de som benämner sin tro på så vis gör det för att ta avstånd från vissa andra benämningar 

eller vad de lägger i begreppen framgår inte av forskningen. Det är inte tillräckligt att människor 

säger sig ha sitt eget personliga sätt att tro på för att man skall kunna utgå från att det finns en ny 

folkreligion eller en viss mängd privatreligiositet. Det behöver forskas mer i vad dessa människor 

lägger i sina påståenden.3 

 

Thorleif Pettersson skriver i sin rapport att den anonyma religionen i vårt vanliga språkbruk torde 

kunna ha minst tre olika grundbetydelser. Dels kan den stå för dem som har en kristen tro men 

inte visar det offentligt genom att delta i församlingsaktiviteter eller gudstjänster. Dels kan 

begreppet känneteckna dem som inte riktigt vet vad kristen tro står för men i mångt och mycket 

ändå håller med om den kristna trons innehåll om än i en mer utslätad version. Den kristna tron 

blir en vag deism, den kristna etiken en präktighetens Jantelag och den kristna uppståndelsetron 

en vag spiritism. Den tredje betydelsen skulle stå för tro som är sådan att man inte vid första 

anblicken känner igen att det är religion. Den innehåller dock sådant som vi vanligen 

karaktäriserar som religion. Man tror på något man anser vara väsentligt, något som ger både 

mening och sammanhang, något som hjälper, en kraftkälla.4  

 

Gustafsson skulle man förenklat kunna säga vilja bestämma anonym religiositet som en 

privatiserad form av traditionell folkreligion.5 

 

I uppsatsen används oftast begreppet privatreligiositet istället för anonym religiositet och 

folkreligion. 

 

Kristen och religiös 

I Religion idag. Et sociologisk metodestudium skriver den danske forskaren Per Salomonsen om 

sin undersökning angående vad människor lägger in i begreppet kristen och i begreppet religiös 

att dessa båda begrepp används olika av olika människor.  

                                                 
3 Hamberg, 1989, 7 
4 Pettersson, 1982, 2-3 
5 Pettersson, 1982, 1 
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Ofta fann han att religiös sammankopplades med aktiviteter som bön och gudstjänstbesök medan 

kristen kopplades samman med att vara positivt inställd till kyrkans dop och medlemskap mm.6 

  

Jag uppehåller mig endast vid begreppet kristen i min slutsats. Däremot verkar begreppen 

blandats samman i undersökningarna så att vissa fått frågan om de är kristna eller inte och andra 

om de är religiösa eller inte.  

 

Identitet 

Identitet kan handla både om enskilda individer och om kollektiv. Man kan dessutom tala om 

självuppfattning och tillskriven identitet, hur man uppfattas av omgivningen. Den tillskrivna 

identiteten verkar påverka den egna uppfattningen.  

För kyrkan är medlemmarnas uppfattning om kyrkans identitet och uppdrag inte alltid likvärdigt 

med hennes självförståelse utifrån Bibel och bekännelseskrifter. Det verkar vara en utbredd 

uppfattning att kyrkans egentliga budskap är att man skall vara en snäll människa som gör rätt för 

sig. Att Jesus Kristus nämns allt mer sällan i prästernas predikningar kan vara ett tecken på att det 

centrala i det kristna budskapet tonas ned för att motsvara människors förväntningar.7  

 

I uppsatsen handlar identitet om hur man uppfattar sig själv. 

 

Sekularisering 

I boken Kristen på mitt eget sätt skriver Eva Hamberg att ordet sekularisering är mångfacetterat 

och kan ges flera betydelser. Sekularisering kan både stå för den förändring som skett då kyrkan 

inte längre har hand om undervisning och sjukvård men också för att människor i Sverige idag i 

allt mindre omfattning säger sig ha en kristen tro eller deltar i gudstjänster.  

 

Därför bör istället begreppet religiös förändring föredras i religionssociologiska sammanhang. I 

tidigare utgivna rapporter från projektet Livsåskådningar i Sverige finns resultat som visar att allt 

färre människor tror på en Gud eller en överjordisk makt och de som dock tror verkar inte göra 

det på ett sådant sätt att det yttrar sig i gudstjänstbesök eller i böner.  

                                                 
6 Salomonsen, 1971, kap 22 
7 Hamberg, 2000, 98-99 
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Det finns även studier som pekar på att de troende inte i samma utsträckning som förr tror på en 

personlig Gud. Tron är istället riktad till en ospecificerad högre makt.8 

 

Jag anser att sekularisering är ett begrepp andra använder på andra och inte något någon kallar sig 

själv eller sitt synsätt. Därför använder jag mig inte av begreppet överhuvudtaget. 

 

Privatreligion 

För begreppen privatreligion och privatreligiösa finns det ingen vedertagen definition utan det är 

begrepp som ofta används av massmedia utan att fördenskull vara just definierad. Hamberg 

skriver att en tänkbar definition skulle kunna vara att det härmed avses religion som sker i det 

privata till skillnad från religion som sker offentligt t ex gudstjänstdeltagande. Innehållet skulle 

då inte behöva skilja sig avsevärt från det i en kristen tro.  

En annan definition skulle kunna vara att en människa med en privatreligion har just en 

personligt sammansatt livsåskådning. 

Ett tredje förslag på definition är enligt Hamberg att den privatreligiöse är ”sökande” och att 

personen inte ännu utformat en livsåskådning eller anammat någon annans.9 

Av dem som valt att kalla sig kristna på sitt eget personliga sätt verkar den kristna tron ha ganska 

låg ställning.  

De går sällan i kyrkan och tron på någonting är, om den överhuvudtaget finns, ganska diffus som 

det verkar. Gruppen verkar vara mycket heterogen kommer Livsåskådningsprojektet i Uppsala 

fram till och väljer att beskriva gruppen med citatet: 

”Jag tror på någonting, vad vet jag inte riktigt.”10 

 

Jag använder mig främst av begreppet privatreligiös enligt Hambergs första definition. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Hamberg, 1989, 5 
9 Hamberg, 1989, 56-59 
10 Hamberg, 1989, 62-63 
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2 Presentation av några livsåskådningsundersökningar 

 
2.1 Norrköpingsundersökningen 

Av en undersökning som gjordes i Norrköping 1981 där 919 personer mellan 18-74 år svarade på 

hur de uppfattade sig själva i religiöst avseende framgår att 46,4 % av svenskarna anser sig vara 

privatreligiösa. 7,7 % sade sig vara bekännande kristna.11 Liknande siffror har även framkommit i 

senare undersökningar i andra delar av landet. Denna grupp benämnde sig själva som religiösa på 

ett eget personligt sätt och forskarna har fått fram att de tror på något som är ytterst väsentligt och 

ger livet sammanhang och mening. I rapporten Religiös Självbestämning av Eva Huslid redovisas 

undersökningens resultat. Det framgår att gruppen av religiösa på ett eget personligt sätt består av 

fler kvinnor än män och fler äldre kvinnor än yngre.12 57 % säger att de går i kyrkan vid de stora 

högtiderna och förrättningarna 13och 54 % uppger att de ber någon enstaka gång.14  

 

Vid en ungersk sekulariseringsstudie användes något som kom att kallas ”Tomka-frågan”. I 

Sverige har denna fråga använts, bland annat i undersökningen i Norrköping och de som 

intervjuats har fått beskriva sig själva genom att välja ett av följande sex påståenden: 

 

Jag är religiös och bekännande kristen 7,7 

Jag är religiös på mitt eget personliga sätt 46,4 

Jag kan inte säga om jag är religiös eller inte 13,9 

Jag är inte religiös och inte intresserad av religiösa frågor 13,3 

Jag är inte religiös eftersom jag anser att religionen är falsk 4,2 

Jag tycker inte att något av alternativen passar in på mig 9,7 

Ej svar 4,8        

Siffrorna efter varje svarsalternativ visar hur många som valt alternativet i procent.15 

                                                                               

                                                 
11 Huslid, 1983, 4-5 
12 Huslid, 1983, 6 
13 Huslid, 1983, 11 
14 Huslid, 1983 16 
15 Huslid, 1983, 5 
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Efter denna undersökning hade Svenska Dagbladets IDAG-redaktion en livsåskådningsserie där 

både präster, religionsforskare och läsare kom till tals. Man lät läsarna skriva brev och ställa 

frågor och ur dessa kunde tre huvudsakliga frågor sållas ut: 

Vad krävs för att få beteckna sig som kristen? 

Varför talar kyrkan så mycket om synd och bortser från hela den psykologiska kunskapen om hur 

”synden” uppstår genom traumata i barndomen? 

Kan kristendomen befrias från den ”heliga bråten”?16 

 

”All helig bråte” är ett begrepp som myntats av Pär Lagerkvist och står för vissa saker i kyrkan. 

Det framkommer av läsarnas brev att de i hög grad vill skilja på kyrkan och tron på en Gud eller 

något som de inte vet riktigt vad det är.  

 

En läsare, Birger Edmar skriver:  

”För det stora flertalet är religionen en privatsak. Varför skall man vara ansluten till kyrkan för att 

älska sin nästa och göra kärlekens gärningar?”17  

 

En annan, Erik Lindkvist skriver:  

”Privattro? Nej, personlig tro, högst personlig i sin utveckling. Fredrik den Stores antydan att 

envar blir salig på sin fason är så till vida riktig, att ingen blir salig på andras tro. Ett himmelrike, 

som omsluter livet, är sämre än himmelriket, som är invärtes. 

I förra fallet rör det sig om inlärt symbolspråk av statiska bilder. I det senare föds det ständigt på 

nytt i upplevelseögonblicket.” Erik Lindkvist skriver även att Luther lär ha sagt något liknande 

med:  

”om än ärkeängeln Gabriel kom ner från himlen och tillsade dig hur du skall tro – så tro inte 

förrän Gud viskar till dig i ditt innersta.”18 

 

Under en intervju med biskop Krister Stendahl, pastor primarus Ludvig Jönsson och musikern 

Lars Hersjö där de fick diskutera de tre dominerande frågorna ur läsarnas brev säger Lars Hersjö 

angående vem som egentligen är kristen:  

                                                 
16 Allt fler blir privatreligiösa, 1985, 134 
17 Allt fler blir privatreligiösa, 1985, 120 
18 Allt fler blir privatreligiösa, 1985, 120-121 
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”Man börjar gå men når sedan en brytpunkt mellan upplevelse och språk. Så fort man beskriver 

sin upplevelse och försöker infoga den i någon sorts system, så börjar man också kompromissa 

med den. Man får ett mer och mer formaliserat system. Och det är lika olyckligt vad man än 

kallar det. ”19 

 

Lars Herjö är privatreligiös enligt honom själv. Han kallar sig dessutom djupt religiös men inte 

inpassad i någon etablerad tro. Hersjö säger: 

 ”Nej, jag anser snarare att alla som är religiösa är privatreligiösa, att andlig erfarenhet alltid är 

personlig och därmed privat. Även om man är kristen, om upplevelsen äger rum inom ramarna 

för ett trossystem.” 20 

Musiken är Hersjös bro till andlig upplevelse. Religionens väsen beskriver han som gemenskap, 

mångfald, samordning och individualitet. Religion innebär att ta livet på allvar. ”Min religiösa 

upplevelse kan inte kläs i ord men den bild som oftast kommer för mig när jag försöker är att det 

finns ett rum inom mig, ett rum som jag fritt kan disponera men inte äger. Det måste vara tomt, 

man kan inte placera något där. Ändå finns där allt som jag någonsin kan förstå.”21  

Hersjö försöker beskriva det med andra ord och säger bortom tiden, evigt, obegränsat men känner 

att orden inte räcker till. Han kan inte kalla det Gud men förstår om andra använder det ordet för 

samma erfarenhet.22 

 

IDAG-redaktionen har fått fram att de kristna och de privatreligiösa de talat med alla tror på en 

kärleksfull kraft, en mening med livet och en fortsättning efter döden. Johannes Aagaard, som är 

teolog vid Århus universitet, menar att detta är ett hot mot de kristna värdena och mot förnuftet. 

Han menar att det talas alltför mycket om översinnliga och intuitiva upplevelser och för lite om 

intellekt och förnuft i vår tidsålder och han varnar för att folk blir allt mer hinduiserade. Att 

meditera som man gör inom yogan är att sjunka allt djupare in i sig själv vilket får till följd att 

man blir en betraktare av världen och inte delaktig.  

 

                                                 
19 Allt fler blir privatreligiösa, 1985, 136-137 
20 Allt fler blir privatreligiösa, 1985, 22 
21 Allt fler blir privatreligiösa, 1985, 25 
22 Allt fler blir privatreligiösa, 1985, 25-26 
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Aagaard säger att det finns många kristna som skulle behöva bli religiösa i den mening att de 

upplever sin kristendom och omvänt att det finns många religiösa som skulle behöva upptäcka 

Kristus och inte bara ha en religiös upplevelse. Aagaard får frågan varför kan man inte ha ett 

personligt förhållande till sin Gud? 

 ”Då blir det en religion bara för de starka. För övrigt är gudsupplevelse en kollektiv process. Det 

finns inte någon människa som kan ha en helt privat gudsuppfattning. Se på språket – det är 

kollektivt.  

Om du tror att det är du som hittat på din egen gudsuppfattning så är du ute och cyklar. ”23 

 

2.2 Livsåskådningsprojektet i Uppsala 

Den undersökning Eva Hambergs bok Kristen på mitt eget sätt bygger på inleddes vid Teologiska 

institutionen vid Uppsala universitet hösten 1984 med en förundersökning. Frågorna som ställdes 

hade ibland färdiga svarsalternativ och ibland fick de intervjuade använda sina egna ord. 

Livsåskådningsprojektet genomfördes med hjälp av Statistiska centralbyrån som slumpvis valde 

ut och intervjuade 399 människor mellan 18-69 år.24 

 

Den kritik som framförts om ”Tomka-frågan” har sagt att frågan borde formuleras så att det går 

att skilja mellan intresse för religion och tro på religion. Vid den undersökning som gjordes i 

Uppsala användes istället följande tre alternativ: 

Jag är bekännande kristen 

Jag är kristen på mitt eget personliga sätt 

Jag är inte kristen25 

 

63 % av de intervjuade valde alternativet Jag är kristen på mitt eget personliga sätt. En dryg 

tredjedel sade sig tro på en Gud, en överjordisk kraft eller makt medan ungefär lika många var 

tveksamma och 28 % inte alls trodde på något sådant. Tre fjärdedelar menade att de aldrig bad. 

Som Hamberg summerar det hela är det många fler som kallar sig kristna på sitt eget personliga 

sätt än de som säger sig tro på en Gud eller de som säger att de ber.  

                                                 
23 Allt fler blir privatreligiösa, 1985, 56-62 
24 Hamberg, 2000, 3 
25 Hamberg, 1989, 9-10 
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Därför är det föga troligt att alla de kristna på sitt eget personliga sätt skulle kunna sägas vara 

privatreligiösa utan det är mer troligt att dessa människor lägger en annan innebörd i sin 

självbenämning än religiös tro och religiöst engagemang.26  

 

I den undersökning som gjordes i Uppsala visade inte gruppen Kristen på mitt eget personliga sätt 

några större skillnader mot övriga grupper i vare sig ålder, könstillhörighet eller 

utbildningsgrad.27 

 

Vad lägger man då i begreppet Kristen på mitt eget personliga sätt? Frågan ställdes och svaren 

delades in i sex kategorier: 

1) Man refererar till trosfrågor (t ex man tror eller tror inte som kyrkan lär) 113 

2) Man refererar till etiska principer (t ex man följer eller följer inte vissa regler eller bud) 84 

3) Man refererar till religiös aktivitet (t ex man deltar eller deltar inte i kyrklig verksamhet) 71 

4) Man refererar till värderingar av religion etc. (t ex man anser eller anser inte att religion,     

kristendom, kyrka är viktigt) 23 

5) Man talar öppet om sin tro, man vill övertyga andra, man vill inte skylta med sin tro, man vill 

inte övertyga andra 9 

6) Svar av annat slag 64 

  

Svaren fördelade sig enligt siffrorna efter varje kategori vilket visar att de tre första kategorierna 

är de mest frekventa. 41 % av de tillfrågade har dock angivit mer än ett svarsalternativ och då har 

högst tre svarsalternativ tagits med i statistiken. 28 De som angivit svarsalternativ ett har i större 

utsträckning sagt att de tror på något än att de inte tror på något.  

Det var vanligare att denna tro tillägnades en högre makt än en kristen gudstro. På den direkta 

frågan om man trodde på en Gud, makt eller kraft svarade 41 % av de kristna på sitt eget 

personliga sätt att de trodde medan 43 % svarade att de inte visste och 16 % sa att de inte 

trodde.29 

 

                                                 
26 Hamberg, 1989, 10 
27 Hamberg, 1989, 14 
28 Hamberg, 1989, 14-15 
29 Hamberg, 1989, 17-19 
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Hamberg har tagit med några av de intervjuades svar som citat för att ge en klarare bild. Samtliga 

kommer från den grupp som kallar sig kristen på mitt eget personliga sätt. Vissa svar pekar på att 

den intervjuade i vissa sammanhang skulle kallas för kristen t ex ”Har min barnatro, går i kyrkan 

ibland, på frireligiösa möten ibland.”30 

Flera av citaten innehåller begreppet något eller någonting. Man säger sig tro på något men man 

vet inte riktigt vad. Andra begrepp som används förutom ordet Gud är en högre makt, något 

övernaturligt, något andligt, ödet, det goda, livet, ungdomen och framtiden, en okänd faktor, 

något högre.31 Tron på en personlig Gud tycks i vissa fall ha ersatts av en obestämd tro på 

”något”.32 

 

2.3 Folkreligion 

En dansk präst, Jakob Rod, har försökt beskriva sina upplevelser av vad han kallar en dansk 

folkreligion i en bok från 1961, Folkereligion og kirke. Han menar att de flesta tillhör en 

folkreligion snarare än en personlig kristendom.33 Man tror på Gud, på dygden och på själens 

odödlighet. 34 

 

Folkreligionen har tidigare präglats av en naiv dualism där tron på djävulen var central men nu är 

folkreligionen kännetecknad av en naiv monism där Gud är ödesguden och har förutbestämt allt. 

Till följd av detta resignerar människor eftersom Gud vet att människan inte är helt felfri och 

därför kan Gud inte ha högre krav på henne än att hon skall göra sitt bästa. 35 

Kyrkans roll för de folkreligiösa är enligt Rod ett ställe som skall vara oförändrat eftersom det är 

där man upplever högtider.36  

 

Mer än tio år senare gjorde den svenska religionssociologen Berndt Gustafsson ett försök att 

beskriva svensk folkreligiositet. Gustafsson beskriver folkreligion som: 

                                                 
30 Hamberg, 1989, 17 
31 Hamberg, 1989, 17-20 
32 Hamberg, 2000, 98 
33 Rod, 1961, 17 
34 Rod, 1961, 55 
35 Rod, 1961, 23-42 
36 Rod, 1961, 73-82 
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”de breda lagrens förhållande till kyrkan och dess tro. Det är en religion utövad av folket i 

gemensamma akter, riter och förhållningssätt, utan att äga riktig motsvarighet i det enskilda 

livet.” 

Folkreligionen skiljs från personlighetsreligionen genom att den senare är: 

”utövad av enskilda människor som medvetna och på personliga mål inriktade akter”.37 

En skillnad mot Rods folkreligiositet är att Gustafsson sett ett starkt inslag av naturreligiositet hos 

svenskarna där naturen står för den största religiösa upplevelsen.38 En annan skillnad Gustafsson 

fann var att svenskarnas folkreligion inte är naiv monism utan har en bild av en kamp mellan ont 

och gott.39 

Dessa båda undersökningar grundar sig i mångt och mycket på författarnas egna iakttagelser. De 

ger en bild av att det finns dels personligt kristna eller personligt religiösa och dels folkreligiösa 

men att alla människor skulle falla inom dessa båda snäva ramar är inte troligt. Det finns t ex de 

som kallar sig ateister vilka inte passar in någonstans inom de båda begreppen. 

Rod menade att de folkreligiösa trodde på en Gud.  Livsåskådningsprojektet i Uppsala visar att av 

dem som kallar sig kristna på ett eget personligt sätt är det endast 41 % som tror på en Gud, en 

överjordisk makt eller kraft medan 43 % var osäkra och 16 % inte alls trodde på något sådant.40 

 

2.4 Tro och värderingar i 90-talets Sverige 

I boken Tro och värderingar i 90-talets Sverige redovisas en undersökning gjord av SIFO på ett 

representativt urval av svenska befolkningen i syfte att ta reda på svenska folkets tro och 

värderingar. 2003 personer mellan 15-75 år intervjuades. För att jämföra svaren i undersökningen 

delades de intervjuade in i åtta grupper utifrån hur de svarat på två frågor. Den första frågan löd: 

Vilket av följande påståenden kommer närmast din egen övertygelse? 

Det finns en personlig Gud 15,5 % 

Det finns någon slags ande eller livskraft 35,5 % 

Jag vet inte vad jag ska tro 28,5 % 

Jag tror egentligen inte på att det finns någon slags ande, gud eller livskraft 20,5 % 

Den andra frågan var: 

                                                 
37 Gustafsson, 1974, 154 
38 Gustafsson, 1974, 155-156 
39 Gustafsson, 1974, 157 
40 Allt fler blir privatreligiösa, 1985, 50-52 
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Hur ofta deltar Du i gudstjänster (eller liknande) i något religiöst samfund? 

En gång per vecka 4,8 % 

En gång per månad 4,1 % 

Några gånger per år 17,3 % 

Mycket sällan 42,0 % 

Aldrig 31,8 % 

Siffrorna efter varje alternativ visa hur de intervjuade svarade i procent. 

 

De sex grupperna fick namnen: 

Kyrkkristna 6 % 

Kyrkandliga 2 % 

Privatkristna 10 % 

Privatandliga 33 % 

Agnostiker 28 % 

Ateister 20 %41 

 

Då man tittar närmare på grupperna slås man av att det är kvinnor som dominerar i gruppen 

kyrkkristna och män i gruppen ateister. Samma resultat har framkommit i många andra 

undersökningar. Kyrkan bärs upp av kvinnor men styrs av män skriver författarna.42 Tittar man 

på vad de olika grupperna främst har för yrken finner man flest tjänstemän bland de privatkristna 

och de privatandliga, flest företagare bland de kyrkkristna och flest arbetare bland agnostikerna 

och ateisterna. 

Åldersmässigt är kyrkkristna, kyrkandliga och privatkristna äldre medan de privatandliga, 

agnostikerna och ateisterna är yngre.43 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Kallenberg, Bråkenhielm och Larsson, 1996, 49-52 
42 Kallenberg, Bråkenhielm och Larsson, 1996, 54-55 
43 Kallenberg, Bråkenhielm och Larsson, 1996, 54-55 
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Såhär fördelade sig svaren på frågan: 

Vilket av följande påståenden kommer närmast Din egen övertygelse? 

                Män     Kvinnor 15-29    30-49     50+  

Det finns en personlig Gud               12          19 14          12           18 

Det finns någon slags ande eller livskraft             28         42              28          36           38 

Jag vet inte vad jag ska tro                                    31         25              30          29           26 

Jag tror egentligen inte att det finns någon           28         13              26          21           15 

       slags ande, gud eller livskraft 

Tveksam, vet ej                                                        2          2                 2            1            2 

 

Man kan jämföra resultatet av hur få som säger sig tro på en personlig Gud i Sverige 15 % med 

medeltalet för en personlig gudstro i Europa som är 33 %. I Danmark var de troende 24 %, i 

Norge 29 % och i Finland 32 %. 

 

Däremot är det många i Sverige som tror på någon slags ande eller livskraft 35 %. På tre år visar 

undersökningar att denna siffra dock sjunkit med 9 % och de som inte längre säger sig tro på 

någon ande eller livskraft verkar istället ha valt alternativet Jag vet inte vad jag skall tro.44 

 

Författarna menar att mycket av det vi tror på faller utanför vår livsåskådning. Många av våra 

verklighetsantaganden, värderingar, känslor, beteenden och värderingar ingår inte i vår 

livsåskådning. Det finns tre saker som karaktäriserar en livsåskådning menar forskarna: generella 

försanthållande om människan och världen, centrala värderingar samt en grundläggande 

livskänsla som kommer till uttryck i livsåskådningen.45 

 

 

 

 

 

 
                                                 
44 Kallenberg, Bråkenhielm och Larsson, 1996, 60-61 
45 Kallenberg, Bråkenhielm och Larsson, 1996, 9-12 
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3 En jämförelse av de olika livsåskådningsundersökningarna 
 

3.1 Att jämföra 

Att jämföra de olika undersökningarna har visat sig vara ganska svårt. Dels svarar de intervjuade 

inte på samma frågor och dels har undersökningarna inte samma syfte. Hamberg skriver, i en 

artikel i Svensk Teologisk Kvartalskrift, att för en studie om människors livsåskådningar är en 

kombination av intervjufrågor med redan färdiga svarsalternativ och frågor där de intervjuade får 

svara med egna ord sannolikt mest fruktbart. Det kostar visserligen både mer tid och pengar att 

låta de intervjuade svara med egna ord eftersom det blir svårare att sammanställa svaren och 

jämföra dem. Minskar man ner på antalet intervjuade personer för att minska dessa kostnader går 

det inte att dra generella slutsatser om en större grupps åsikter. Problemen med att bara använda 

frågor med färdiga svarsalternativ är dock uppenbara.  

Forskarna tolkar svaren utifrån sina egna referensramar, menar Hamberg, vilket inte 

nödvändigtvis stämmer överrens med vad den intervjuade avsett. De färdiga svarsalternativen är 

baserade på forskarnas förväntade svar vilket inte behöver vara svar som de intervjuade faktiskt 

skulle ha velat ge.46 

 

Vad som kan läsas ut av svaren är naturligtvis också beroende på vad man fokuserar på. Man kan 

säga att enligt undersökningen som ligger till grund för Tro och värderingar i 90-talets Sverige är 

15,5 % troende, 20,5 % inte troende medan 28,5 % inte vet vad de ska tro och resten tror på 

någonting. Man kan också säga att 15,5 % är troende, 20,5 % inte troende och att 64 % är sökare. 

 

Norrköpingsundersökningen blev grund till en hel livsåskådningsserie i Svenska Dagbladet men 

till en början ville undersökningen främst veta vad människor tycker om kyrklig information. 

Uppsalas Livsåskådningsprojekt har ägt rum under en lång tid och velat gå på djupet med att ta 

reda på vad svenska folket tror och om det finns något man kalla en ny religion nämligen 

privatreligionen. I tro och värderingar i 90-talets Sverige har syftet varit att ta reda på vad 

svenska folket tror och hur de värderar. 

                                                 
46 Hamberg, 2000, 2 
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Jag har också under arbetets gång märkt att författarna till de undersökningar och böcker jag 

använt mig av stött på liknande problem. Ett exempel på detta är Tomka-frågan som efter kritik 

ändrades till att endast ha tre svarsalternativ istället för sex stycken.  

Hur skall svaren sedan kunna jämföras? Projektet tro och värderingar i 90-talets Sverige använde 

sig av ytterligare en frågeställning där det fanns fyra svarsalternativ. Det gör det inte lättare i 

jämförelsen.  

 

Hamberg skriver att mellanalternativen i de givna svarsalternativen ofta används dvs. att de 

intervjuade inte lika ofta väljer att helt hålla med eller förkasta ett påstående. Det tyder på en viss 

osäkerhet.47 Om det beror på att de intervjuade inte är säkra på frågan och hur den formulerats 

eller om det beror på att de inte varit säkra på var de själva stått i frågan framgår inte.  

 

Norrköping: 

Jag är religiös och bekännande kristen 7,7 % 

Jag är religiös på mitt eget personliga sätt 46,4 % 

Jag kan inte säga om jag är religiös eller inte 13,9 % 

Jag är inte religiös och inte intresserad av religiösa frågor 13,3 % 

Jag är inte religiös eftersom jag anser att religionen är falsk 4,2 % 

Jag tycker inte att något av alternativen passar in på mig 9,7 % 

 

Uppsala: 

Jag är bekännande kristen 9 % 

Jag är kristen på mitt eget personliga sätt 63 % 

Jag är inte kristen 26 % 

 

Tro och värderingar: 

Det finns en personlig Gud 15,5 % 

Det finns någon slags ande eller livskraft 35,5 % 

Jag vet inte vad jag ska tro 28,5 % 

Jag tror egentligen inte på att det finns någon slags ande, gud eller livskraft 20,5 % 

                                                 
47 Hamberg, 2000, 6 
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För att jämföra de tre olika resultaten kan man först ta fram de som kallar sig kristna och de som 

inte kallar sig kristna. 

Jag är religiös och bekännande kristen 7,7 % Norrköping 

Jag är bekännande kristen 9 % Uppsala 

Det finns en personlig Gud 15,5 % Tro och värderingar 

Kanske är det så många fler som säger sig tro på en personlig Gud än de som säger sig vara 

kristna just därför att ordet kristen inte bara förknippas med tron på en personlig Gud utan även 

med mycket annat av en del ansett som ”helig bråte”. Kanske en del inte känner att de kan kalla 

sig kristna eftersom de har problem med vissa saker i den kristna tron En av de mest frekventa 

frågorna läsarna har i IDAG-redaktionens livsåskådningsserie är ju just vad som krävs för att få 

beteckna sig som kristen. 

 

Jag är inte religiös och inte intresserad av religiösa frågor 13,3 % Norrköping 

Jag är inte religiös eftersom jag anser att religionen är falsk 4,2 % Norrköping 

Jag är inte kristen 26 % Uppsala 

Jag tror egentligen inte på att det finns någon slags ande,  

      gud eller livskraft 20,5 % Tro och värderingar 

 

Det skulle kunna vara samma orsak som gör att fler säger sig vara inte kristna än de som endast 

säger att de inte är religiösa eller tror på någon gud. Ordet kristen kanske är så laddat av 

värderingar man inte kan känna igen sig i att avståndstagandet från detsamma är enkelt medan 

om man får klä sin tro i andra ord det är enklare att svara att man tror? 

 

Det är anmärkningsvärt att det är så många som väljer alternativet att de inte vet vad de ska tro 

när det alternativet går att välja. Tillsammans med alternativet det finns någon slags ande eller 

livskraft skulle de alternativen utgöra 64 % av svaren. Jämför man med det enda alternativet som 

fanns i Uppsala till att vara antingen kristen eller inte kristen utgör svaren där 63 % dvs nästan 

samma.  
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Jämför man detta med de alternativ som fanns i Norrköping jag är religiös på mitt eget personliga 

sätt och jag kan inte säga om jag är religiös eller inte utgör dessa två alternativ 60,3 % och tar 

man i beräkning att det i Norrköping fanns ännu ett svarsalternativ nämligen att inget av 

påståendena passade in på hur man uppfattade sin tro då verkar de tre undersökningarna ha 

kommit fram till förvånansvärt lika siffror även i fråga om hur många som anser sig ha en 

personlig tro.  

 

3.2 Kristen 

Om det är rätt att anta att kristen är ett ytterst laddat ord som inte många väljer eftersom de vare 

sig vet vad de då bekänner och kanske inte heller känner att de håller med om allt de tror kristen 

står för, då är det inte konstigt att så många ändå kan välja att säga att de tror på ett eget 

personligt sätt. Dels är det öppet för både förändringar i åsikter och värderingar och dels är det 

man själv som bestämmer hur man skall tro.  

 

Att vara kristen verkar vara värdeladdat och många verkar ha svårt att tillåta sig skilja på en egen 

kristen tro med mycket tvivel skild från kyrkan som trots allt representeras av människor. 

Insändarnas brev till IDAG-redaktionen pekar inte minst på detta. Vad krävs för att få beteckna 

sig som kristen? Varför talar kyrkan så mycket om synd och bortser från hela den psykologiska 

kunskapen om hur ”synden” uppstår genom traumata i barndomen? Kan kristendomen befrias 

från den ”heliga bråten”? Thorleif Pettersson skriver att den anonyma religionen är någonting 

väsentligt som ger livet mening. 

 

Tittar man på de begrepp som istället används för Gud finns många att välja på t ex: en högre 

makt, något övernaturligt, något andligt, det goda men ännu oftare säger sig människor tro på 

något. Hamberg avslutar sin redovisning med citatet:  

”Jag tror på någonting, vad vet jag inte riktigt.” 

Det verkar vara ganska talande för hur många människor skulle beskriva sin tro idag. 

 

Jag anser att kristen är ett begrepp som dels behöver förklaras då det används och dels användas 

mycket varsamt eftersom det är ett för många mycket laddat ord. 
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3.3 Om privatreligiositet 

De tre definitioner Hamberg ger på begreppet privatreligiositet kan mycket väl stämma överrens 

med att kristen är ett olika laddat uttryck. För det första menar hon att privatreligion skulle kunna 

stå för människor som inte går i kyrkan men privat mycket väl skulle kunna kalla sig kristna eller 

åtminstone hålla med om det mesta en kristen anser sig tro på.  

För det andra kan privatreligion vara en egen sammansatt religion och livsåskådning menar 

Hamberg. För det tredje skulle privatreligion kunna beteckna dem som fortfarande söker men inte 

riktigt hittat vad de tror på.  

Alla som inte riktigt kan anamma allt inom den kristna tron även om de i mångt och mycket gör 

det kan väl sägas både ha en egen livsåskådning och vara sökande. Det är också mycket troligt att 

de inte söker sig till kyrkan om de inte känner att de kan hålla med om allt som predikas där. 

 

3.4 Om folkreligiositet 

Den danske prästen Rod beskriver det han kallar som folkreligion som att de folkreligiösa tror på 

Gud, dygden och själens odödlighet. Jämfört med IDAG-redaktionens kriterier för både kristna 

och privatreligiösa som sägs tro på en kärleksfull kraft, en mening med livet och en fortsättning 

efter döden kan man kanske säga att det bara är dygd och mening med livet som skiljer sig 

märkbart. Jämför man vidare med Gustafssons beskrivning av folkreligiositet skiljer den sig 

främst mot Rod genom att Rod tyckte sig se en tro på en naiv monism medan Gustafsson inte såg 

det utan snarare en övertygelse om en kamp mellan ont och gott.  

Därför borde hans beskrivning falla mellan de båda andra då dygden är viktig i en kamp på ont 

och gott men livet blir inte ödesstyrt utan påverkbart och kanske i den meningen också mera 

meningsfullt. 

 

3.5 Om olika begrepp 

Gemensamt för både kristna och privatreligiösa är enligt IDAG-redaktionen tron på en kärleksfull 

kraft, en mening med livet och en fortsättning efter döden. Den danske teologen Aagaard menar 

att det är farligt att se dessa likheter ryckta ur ett större sammanhang och att liksom språket är 

kollektivt är gudsupplevelse kollektiv. Har han verkligen rätt i sitt påstående och vad grundar han 

det på?  
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Det framgår inte av boken men en sak som är säker är att trots att vi har ett kollektivt språk med 

gemensamma begrepp lägger vi olika laddningar och värderingar bakom orden och även olika 

betydelse i vissa fall.  Ett exempel på det tar Salomonsen upp när han undersöker begreppen 

kristen och religiös. Då kanske det kan vara likadant med gudsupplevelsen att det vi upplever 

gemensamt enligt Aagaard uppfattas olika av olika människor och därför beskrivs med olika ord. 

Vad är egentligen en livsåskådning? Det etablerade livsåskådningsbegreppet i Sverige är som 

sagt Jeffners: 

”En livsåskådning är de teoretiska och värdemässiga antaganden som utgör eller har avgörande 

betydelse för en övergripande bild av människan och världen och som bildar ett centralt 

värderingssystem och som ger uttryck åt en grundhållning.” 

Kallenberg, Bråkenhielm och Larsson skriver om livsåskådningar att de i boken kommer att 

definiera livsåskådning som breda och generella frågor om människors sätt att se på livet.  

Det är kanske inte så stor skillnad i de båda definitionerna av livsåskådning ovan men valet av 

ord och formulering är helt olika. Det verkar då som om det inte bara är valet av ord och begrepp 

som påverkar hur något uppfattas. 

 

Ett annat exempel på hur olika begrepp kan användas olika är sekularisering som Hamberg tar 

upp. Menar man att sekularisering är att kyrkan inte längre har hand om sjukvård och skola eller 

menar man att sekularisering står för hur människor inte längre säger sig tro på den kristne Guden 

och inte heller går i kyrkan lika mycket som förr? Är det rätt att hitta på ett helt nytt begrepp, 

religiös förändring, när man egentligen menar sekularisering i den senare meningen?  

Är inte risken då stor att vi använder olika begrepp för samma sak och att det till slut blir ännu 

mer förvirrande?  

Det borde väl rimligen vara så att det är bättre att vara övertydlig då man använder sig av begrepp 

som kan uppfattas på flera sätt och att vara ödmjuk i sin tolkning av det använda ordet. 

 

3.6 Sammanfattning av kapitlet 

Jag har kommit fram till att svaren undersökningarna samlat in kan behandlas på olika sätt vilket 

påverkar hur de presenteras och tolkas. Hur de behandlas styrs ofta av undersökningens 

huvudsakliga syfte som är bestämt från början och därför färgar hela undersökningen.  
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Det går att fokusera på olika saker när man redovisar de svar som kommit in och vill man få fram 

en stor grupp människor som säger sig tro på sitt eget personliga sätt fokuserar man på hur få det 

är som kallar sig kristna och hur få det är som inte kallar sig kristna och säger att resten tillhör en 

mellangrupp som har en vag tro på något. När jag tittat närmare på de svarsalternativ de 

intervjuade haft att välja mellan anser jag att det inte framgår vad som behöver uppfyllas för att 

kalla sig kristen och det finns inte utrymme för något annat än att hamna i den stora mellan 

gruppen om man inte absolut vet att man är kristen eller att man inte är det.  

 

Mellanalternativ som vare sig riktigt bejakar eller förnekar ett påstående väljs ofta av de 

intervjuade vilket tyder på en osäkerhet antingen i frågans innehåll eller i dess utformning. 

 

Ordet kristen verkar ha en mycket stark laddning. Många som kallar sig privatreligiösa verkar 

ändå ha en tro som i stort sammanfaller med den kristna tron. Man tror på en kärleksfull kraft och 

en fortsättning efter döden. Detsamma gäller för de folkreligiösa.  

 

Det är viktigt att vara mycket tydlig då man använder sig av begrepp som kan ha en stark 

laddning eller tom flera olika betydelser. Det finns inte något rätt och fel i hur någon tolkar ordet 

kristen eller religiös men i undersökningar som de jag tagit del av är behovet av definition av 

dessa begrepp helt oumbärlig för att resultaten inte skall bli missvisande. 
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4 Livsåskådningsundersökningar – diskussion av metodiska problem 
 

Jag skall nu försöka utveckla och exemplifiera mina kritiska synpunkter. Min kritik gäller främst 

hur undersökningarna är utformade men även hur svaren behandlas. 

 

4.1 Utformning 

Det första jag tänker på är frågorna de intervjuade får. Jag anser att de är alldeles för många och 

att de spänner över ett alldeles för stort intresseområde. Dessutom är de ofta komplicerade med 

många svarsalternativ och svårtolkade. Flera frågor liknar varandra för mycket. 

 

I undersökningen i Uppsala ställdes över femtio frågor vilket både tar lång tid och kräver mycket 

tankekraft av de intervjuade. Det vore inte konstigt om koncentrationen tryter på slutet och att 

mellanalternativ som jag vet inte eller kanske väljs i större utsträckning vilket Hamberg mycket 

riktigt iakttagit i vissa frågor. 

Fråga ett handlar om huruvida den intervjuade funderar på livsfrågor. Svarar den intervjuade att 

den har funderingar på livsfrågor blir fråga två vad som är viktigast i livet. Nummer tre vill veta 

om det finns något annat som är särskilt viktigt. Därefter undrar intervjuaren vilket påstående 

som kommer närmast den egna åsikten: 

 

A: 

Jag menar att både frihet och jämlikhet är viktigt. Men om jag skulle tvingas bestämma mig för 

det ena eller det andra skulle jag bedöma personlig frihet som mer viktig, dvs. att alla kan leva i 

frihet och utvecklas utan hinder. 

B: 

Jag menar att både frihet och jämlikhet är viktigt. Men om jag skulle tvingas bestämma mig för 

det ena eller andra skulle jag bedöma jämlikhet som mer viktigt, dvs. att ingen har det sämre ställt 

än någon annan och att inte sociala klasskillnader är så starka. 
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1 instämmer i A 

2 instämmer i B 

3 ingetdera 

4 VET EJ48 

 

Varför skall människor behöva välja mellan frihet och jämlikhet? Om man tycker båda 

alternativen är lika viktiga, vad skall man välja för svarsalternativ då? Det borde rimligen gå att 

välja ett alternativ som innehåller både A och B. Jag tycker inte det är konstigt om 

mellanalternativet VET EJ väljs i hög utsträckning eftersom det inte finns ett alternativ som heter 

både A och B.  Kanske har författarna av undersökningen medvetet tagit bort möjligheten att 

välja både A och B men i så fall är undersökningen redan från början tillrättalagd för att tvinga 

människor säga att de är osäkra.  

 

Nästa fråga handlar om ifall man tycker Sverige är jämlikt. Vad har dessa frågor för relevans i en 

undersökning om vad svenska folket säger sig tro på? Eller följande frågor som undrar om man 

känner sig gynnad eller inte gynnad jämfört med andra personer? Här är det även olyckligt att 

använda sig av ett begrepp som gynnad anser jag. Hur många vet vad det egentligen betyder? 

 

Att samtidigt undersöka hur människor upplever sin hälsa och hur de ser på sin tro verkar också 

lite tokigt tycker jag. I Tro och värderingar i 90-talets Sverige blandas livsåskådningsfrågor med 

frågor som: 

Hur mår du i allmänhet?49 

 

Fråga 23 i Uppsalaundersökningen lyder: 

Vilket av följande alternativ passar bäst in på Dig själv? 

1 Jag är bekännande kristen 

2 Jag är kristen på mitt eget personliga sätt 

3 Jag är inte kristen 

4 VILL EJ SVARA50 

                                                 
48 Hamberg, 1989, 81 
49 Kallenberg, Bråkenhielm och Larsson, 1996, 126 
50 Hamberg, 1989, 88 
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Här tycker jag att hela idén med en undersökning om vad svenska folket tror på faller som ett 

korthus. Antingen kan man vara kristen eller nästan kristen eller inte kristen. Eventuellt kan man 

vara tjurskallig och vägra svara på frågan med stora bokstäver men svarsalternativen säger mig 

egentligen ingenting. Alla som inte riktigt vet vad kristen står för och därför ogärna väljer att 

kalla sig det kan endast välja alternativ 4. Om undersökningen vill undersöka ifall det finns 

många som tror men inte riktigt vet vad de tror på tappar de många på vägen genom att utforma 

svarsalternativen på detta sätt, det är jag övertygad om. 

 

Tomka-frågans svarsalternativ som användes i Norrköpingsundersökningen tycker jag också är 

ganska märkliga: 

Jag är religiös och bekännande kristen  

Jag är religiös på mitt eget personliga sätt  

Jag kan inte säga om jag är religiös eller inte  

Jag är inte religiös och inte intresserad av religiösa frågor  

Jag är inte religiös eftersom jag anser att religionen är falsk  

Jag tycker inte att något av alternativen passar in på mig 51 

 

En svaghet är att då man försöker göra svarsalternativen så konkreta som möjligt tappar man 

alltid dem som inte riktigt känner igen sig i något påstående till den allmänna gruppen som svarar 

att de inte vet och att de inte passar in. Hade svarsalternativen varit mer allmänna hade även de 

som är intresserade av religiösa frågor men inte vill kallas sig religiösa fått plats eller de som är 

religiösa men inte för den skull vidare intresserade av sådana frågor och inte heller anser att deras 

religiositet är på ett eget personligt sätt men inte heller just kristen.  

 

Jag tror att ju öppnare svarsalternativen kan vara och ju enklare frågorna är ju större chans finns 

det att hitta intressanta likheter mellan människor sätt att se på livet och endast då kan det bli tal 

om någon slags jämförelse mellan olika undersökningar. 

 

 

 

                                                 
51 Huslid, 1983, 5 
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4.2 Behandling av svaren 

I Tro och värderingar i 90-talets Sverige delas de intervjuade in i olika grupper efter hur de svarat 

på frågorna vad de tror på och hur ofta de går i gudstjänster. Svarsalternativen för vad man tror på 

var bra tycker jag: 

 

Det finns en personlig Gud 

Det finns någon slags ande eller livskraft 

Jag vet inte vad jag ska tro  

Jag tror egentligen inte på att det finns någon slags ande, gud eller livskraft52 

Däremot ställer jag mig frågande inför indelningen i kyrklig och inte kyrklig utifrån de 

svarsalternativ som gavs: 

 

En gång per vecka  

En gång per månad  

Några gånger per år  

Mycket sällan  

Aldrig  

 

Hur ofta måste man säga sig gå i kyrkan för att hamna i gruppen kyrkkristen eller kyrkandlig? 

Var hamnar den som inte tror men ofta går i kyrkan, är det en agnostiker eller kan det ändå vara 

en ateist? Vad säger denna indelning egentligen om verkligheten då det endast är spekulationer 

och en vilja att indela och jämföra? 

 

Det kanske har visat sig vara mer eller mindre omöjligt att undersöka människors tro på samma 

sätt som man undersöker människor inställning till politik eller tvättmedel. En kvinna som sade 

sig vara kristen på sitt eget sätt förklarade varför såhär: 

 

” Jag tycker jag är kristen, och jag tror på precis mitt eget sätt, som jag fick lära mig när jag var 

barn. Jag har inte läst och studerat, jag har fortfarande kvar min barndomstro. Om jag hade fått 

läsa, hade det kanske varit annorlunda. ”53 

                                                 
52 Kallenberg, Bråkenhielm och Larsson, 1996, 51 



 28

Var för väljer denna kvinna alternativet kristen på mitt eget sätt när hon själv säger att hon är 

kristen? Är det så att människor idag är osäkra på vad kyrkan står för, vad kristendomen är mer 

än vad de själva tror på? I så fall är det väl det vi bör undersöka och det vi bör förklara innan vi 

kan undersöka vad människor tror på. Det är inte lätt att ta ställning till vad man tror på om man 

inte vet vad alternativen innebär. 

 

Egentligen är kanske alla uppgifter på hur många som kallar sig privatreligiösa både ointressanta 

och felaktiga. Om kvinnan i citatet ovan hamnar i gruppen av privatreligiösa kan man anta att det 

finns fler än hon som lika gärna skulle kunna valt att kalla sig kristna. Det intressanta är väl inte 

om det finns en grupp privatreligiösa som tror och agerar likadant eftersom det i praktiken är 

omöjligt att två människor tror exakt likadant. Inte ens de/vi som kallar oss kristna har samma 

åsikter om allt inte heller i frågor om tro.  

 

Slutligen skall ett exempel ur undersökningen i Uppsala få visa hur snedvridet jag tycker hela 

undersökningssystemet och behandlingen av svaren är. 

 

Procentuell fördelning mellan grupperna bekännande kristna, kristna på sitt eget personliga sätt 

och inte kristna i frågan om det finns en Gud, överjordisk makt eller kraft: 

 

   Kristna Kristna på sitt eget sätt Inte kristna 

Tror att det finns  97 41  9 

Kanske/kanske inte  3 43  22 

Tror inte att det finns  0 16  70 54 

 
Av tabellen framgår att man även om man kallar sig kristen inte nödvändigtvis tror på en Gud 

vilket kräver en förklaring som inte framkommer. Man behöver inte vara kristen för att tro på en 

Gud och en ganska stor del av de inte kristna är tveksamma till om det finns eller inte vilket pekar 

på att dessa kanske lika gärna skulle kunna valt gruppen kristen på mitt eget personliga sätt om 

den istället hetat troende på mitt eget personliga sätt. 

                                                                                                                                                              
53 Hamberg, 1989, 17 
54 Hamberg, 1989, 19 
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Om vi säger att gruppen kristen på mitt eget personliga sätt istället hette troende på mitt eget 

personliga sätt kan vi också anta: 

Att de kristna i tabellen ovan som valt att de inte vet om det finns en Gud då istället valt den 

gruppen  

Att de som valt gruppen inte kristen men säger sig tro på en Gud också valt gruppen troende på 

mitt eget personliga sätt  

Att de som sagt sig vara inte kristna men ändå kanske tro valt gruppen troende på mitt eget 

personliga sätt 

 

Fördelningen mellan de tre grupperna skulle då bli helt annorlunda. Ännu fler skulle hamna i den 

diffusa gruppen troende på mitt eget personliga sätt.  

 

Jag menar inte att undersökningarna ljuger eller hävdar felaktiga saker, de är tydliga med att 

redogöra för att det finns flera faktorer som kan snedvrida resultaten t ex att alla tillfrågade inte 

svarat men de söker också finna bevis för att resultaten är något sånär sanna genom att jämföra 

med andra liknande undersökningar. Problemet med det tycker jag är att alla undersökningarna 

behandlar sina svar lika felaktigt dvs. försöker få fram siffror i procent på hur svenska folket tror 

vilket är både omöjligt och ointressant. Jag ser fram emot en undersökning som tar hänsyn till att 

varje människas tro är unik och som inte delar in tro i olika grupper. 

 
4.3 Sammanfattning av kapitlet 

Jag misstänker att det ställs för många frågor att ta ställning till på samma gång och även att 

frågorna liknar varandra för mycket. De är inte sällan ganska svårtolkade. Det borde både 

påverka hur många som anser att de har tid och lust att delta i undersökningen, hur stort 

efterarbetet blir och hur genomtänkta svaren är. 

 

Ibland kan man misstänka att de svarsalternativ som ges är något tillrättalagda för att passa in i 

det undersökningen har som syfte att få fram. 
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Undersökningarna hade blivit mer korrekta om svarsalternativen varit enklare t ex: 

Jag tror 

Jag vet inte om jag tror 

Jag tror inte 

 

Det verkar finnas en stor osäkerhet om vad kristendomen står för, vad som krävs för att man skall 

kunna kalla sig kristen och detta är en fråga som måste förtydligas innan någon undersökning om 

huruvida människor är kristna eller inte kan göras överhuvudtaget. Ingen kan ta ställning för eller 

emot om man inte förstår alternativen. 

 

Det är obegripligt varför det finns en sådan entusiasm för att dela in människors tro i grupper som 

man kan sätta procent på. 

 

Om en undersökning skulle göras idag med få enkla frågor med syfte att ta reda på vad 

människor tror finns risken att de svar som kom in inte skulle gå att sammanställa, annat än som 

citat, genom sin mångfald speciellt om de intervjuade var många och fick använda egna ord för 

att beskriva sin tro. Frågan är om man måste kunna sammanställa och dela in människors tro i 

olika grupper. Kanske varje människas tro är en unik och personlig tolkning?  

 

Jag tror att varje människas tro är unik eftersom vi bara kan relatera till det vi själva upplevt och 

erfarit och endast i andra hand kan relatera till det andra människor säger är sant och menar att de 

tror på. Tron, anser jag, måste ha bevisats för var och en av det hon tror på.  

 

Varför jag väljer att tala om människors tro som ett närmande till just kristendomen i denna 

uppsats är för att det framkommit att flertalet tror på något, inte några vilket utesluter flera makter 

eller gudar som det talas om i hinduismen. De tror på ett liv efter detta vilket utesluter 

buddhismen som ser livets mål som ett totalt utslocknande. De är inte så benägna att be eller gå i 

kyrkan som är mycket centralt inom islam. De sätter dygden mycket högt vilket är det främsta 

budskapet inom kristendomen att du skall älska Gud och din nästa som dig själv. 
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Hamberg avslutar sin redovisning med citatet: 

”Jag tror på någonting, vad vet jag inte riktigt.” 

 

Min uppsats skall också få avslutas med ett citat. Det kommer från musikern Lars Hersjö när han 

skall tala om vem som egentligen är kristen. Kanske skulle han lika gärna kunnat säga det om 

vem som egentligen är religiös. Det sammanfattar i vilket fall som helst mina slutsatser i all 

ödmjukhet, att det är olyckligt att begränsa tro till att beskrivas med olika ord och begrepp: 

”Man börjar gå men når sedan en brytpunkt mellan upplevelse och språk. Så fort man beskriver 

sin upplevelse och försöker infoga den i någon sorts system, så börjar man också kompromissa 

med den. Man får ett mer och mer formaliserat system. Och det är lika olyckligt vad man än 

kallar det.” 
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Sammanfattning 

 
Denna uppsats syfte var att undersöka om inte flera undersökningar, som velat ta reda på vad 

människor tror på, skapat en onödig polarisering mellan att kalla sig kristen och att tro på sitt eget 

personliga vis. Målet med uppsatsen var att ta reda på om det som ibland kallas privatreligiositet 

kanske bara är olika sätt att närma sig den kristna tron.  

 

Jag ville få svar på frågor som: Ger livsåskådningsundersökningarna en rättvisande bild av den 

andliga situationen? Vilka är bristerna med dessa undersökningar? Hur borde dessa istället ha 

utformats för att ge en mer rättvisande bild? 

 

Livsåskådningsundersökningarna verkar inte ge en rättvisande bild av den andliga situationen. 

Att människor svarat som de gjort betyder inte att de varit säkra på sina svar eftersom 

svarsalternativen visat sig vara otydliga och svårbegripliga i många fall.  

 

Frågorna som ställs är ofta för många och spänner över ett för stort intresseområde för att de 

intervjuade skall förväntas kunna orka svara genomtänkt på dem alla. Det bekräftas av flera 

undersökningar att det är problematiskt att hitta sätt att jämföra åsikter på både pga. hur ett urval 

plockas ut, hur resultaten tolkas och redovisas men inte minst eftersom det inte finns begrepp 

som står för samma sak för alla människor. 

 

Jag anser att det är av högsta vikt att först klargöra vad som är en kristen tro och vad som krävs 

för att kalla sig kristen innan man kan göra undersökningar som behandlar vad svenska folket 

säger sig tro på.  

 

Jag tror att det varit mer intressant att ställa frågorna på ett mer neutralt sätt och att se på 

människors tro som något individuellt istället för att försöka hitta en ny religion – 

privatreligiositeten.  
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