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Abstract 

Syftet med undersökningen är att presentera tendenser hos svenska gymnasieungdomar i hur de 

väljer vänner. Strävan har varit att finna mönster utifrån religion som faktor. Motivet till studien 

går delvis att finna i den demografiförändring som har skett i Sverige. År 1988 var antalet 

medlemmar i Svenska kyrkan över 90 procent och 2017 var det nere på under 60 procent. Andra 

orsaker till studiens relevans är den politiska strävan i att blanda människor från olika kulturer, 

detta i syfte att uppnå en god integration. Tidigare forskning pekar däremot i en motsatt riktning 

där människor tycks föredra att umgås med likasinnade. 

En demografiförändring präglar också den svenska skolan. Gymnasieungdomar möter 

sannolikt ett mer heterogent klassrum idag än tidigare i svensk historia. Följaktligen 

undersöktes tendenser hos gymnasieungdomar med fokus på att kunna se deras inställning till 

andra trosuppfattningar än deras egna. 

Materialinsamlingen gjordes genom en digital enkät. Enkätens respondenter var svenska 

gymnasieungdomar i årskurs tre som var 18 år fyllda. Svaren som avgavs visade indikationer 

på trendbrott jämfört med tidigare forskning. Visserligen tycks en majoritet av respondenterna 

umgås mestadels med andra som har liknande trosuppfattning men samtidigt ansågs religionen 

endast vara av liten betydelse. 

Slutsatser som diskuteras utifrån resultatet berör bland annat vanan av andra religioner, att det 

är en naturlig del av uppväxten att möta olika trosuppfattningar. Om de tendenser som går att 

utröna i materialet kvarstår även när respondenterna blir äldre så påstås en attitydförändring ha 

ägt rum. 

Nyckelord: Demografiförändringar, gymnasieungdomar, integration, religion, 

umgängesmönster. 
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1. Vetenskapligt problem 

1.1 Inledning 

I Sverige så tycks integration av invandrare och ett umgänge över ”bakgrundsgränserna” ses 

som ett självklart framgångsrecept, att människor med olika förtecken umgås med varandra för 

att gynna en sund integrationsprocess. De nyanlända lär sig snabbare svenska och det finns en 

önskan om att få svenskar som vänner (Bendelin 2019, Admund Funck 2018). I en utredning 

som presenteras med integration som huvudämne lyfts bland annat frågor om nyanländas 

möjlighet att integreras socialt (Mottagandeutredningen 2018, ss.195-197, 444). Det verkar 

onekligen som att det är något eftersträvansvärt att de med svensk bakgrund ska umgås med de 

med utländsk bakgrund. 

Samtidigt ser nyanlända det som en svårighet att skaffa svenska vänner. Det beskrivs som att 

de som har en helsvensk bakgrund inte har samma intresse att överbrygga 

”bakgrundsgränserna” medan det ses som en väg in i samhället hos de med utländsk bakgrund. 

Det görs insatser och anordnas aktiviteter för att nyanlända ungdomar ska knyta kontakter med 

de som är svenska medborgare sen födseln men på dessa träffar tenderar det att vara en majoritet 

med icke-svensk bakgrund (Bendelin 2019, Reza Nazeri 2017). 

Det finns studier som visar att religion har en central roll i vilka människor väljer att umgås 

med och även att vi dras till de som liknar en själv (McPherson, Smith-Lovin & Cook 2001). 

Efter en forskningsgenomgång går det att finna att det ej ännu har klarlagts hur svenska 

gymnasieungdomar väljer umgängeskrets idag. Speglar en gymnasieklass de bilder av 

samhället som återges i svenska nyhetsartiklar och utländska studier? En förstudie som gjordes 

inför huvudstudien (Se Bilaga 1) gav en indikation på att religion inte spelar den stora roll som 

målas upp i ovan nämnda arbete (McPherson, Smith-Lovin & Cook 2001). 

Det kan utifrån det som hittills är presenterat hävdas att en studie som fokuserar på frågor kring 

umgängesfaktorer är av relevans både för individer och samhälle. Individer som kommer till 

Sverige för att stanna önskar knyta kontakter och bilda sig nätverk. Samhällets vinster går att 

beskriva i form av en bra integration och minskat utanförskap. Det kan sägas vara givet att det 

inte går att tvinga någon att umgås med en annan. Dock kan ett angreppssätt vara att försöka ta 

reda på vilka faktorer som är avgörande i valet av vänner och således kan en undersökning om 

religion som umgängesfaktor vara ett steg närmre till en bredare förståelse. Därav är detta 

designarbete motiverat utifrån möjliga samhälleliga och individuella vinster. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Inledningsvis presenteras en bild av att det är eftersträvansvärt att människor med olika 

förtecken ska umgås men att det också finns indikationer på att det ofta är tvärtom. Således är 

syftet med denna undersökning att reda ut hur mycket religion påverkar gymnasieungdomars 

val av umgängeskrets. De tre frågeställningar som avsikten är att besvara är: 

Är religion en faktor som är avgörande för gymnasieungdomar i Sverige när det kommer till 

val av umgänge? 

Går det att utröna en skillnad mellan grupperna, icke-religiös och religiös, där den ena gruppen 

i större utsträckning ser religiositet som en faktor? 

Om det skulle vara så att de med olika religiositet tenderar att umgås mer sällan med varandra, 

går det att säga att det är specifikt religionen som är en avgörande faktor? 

1.3 Bakgrund 

Det går att beskriva det som att relevansen är på uppåtgående vad gäller de frågeställningar som 

presenteras ovan, en sorts undersökning om kulturkrockar och vad det har för påverkan på 

umgängeskretsar i svensk skola. Från att betydelsen i det närmaste kan beskrivas som obefintlig 

till att i en allt mer globaliserad värld kan påstås vara, både explicit och implicit, en central del 

i mycket av den politik som präglar både Sverige och Europeiska Unionen. Det finns olika 

ställningstaganden i hur många och på vilket sätt vi ska ta emot människor på flykt. Det går att 

påstå att en indikation på att intresset ökar kan ses inför stundande EU-val och vilka frågor som 

är viktigast för svenska väljare där invandring och migration hamnar på en tredjeplats (Boati 

2019). 

Relevansen för att diskutera religion kan också påstås ha ökat, åtminstone kan det hävdas att 

det har skett en fokusförändring. Fram tills 1952 var man som svensk medborgare tvungen att 

tillhöra ett trossamfund och att gå ur Svenska kyrkan var inget som det sågs enkelt på (SFS 

1951:680). Dessutom var antalet medlemmar i Svenska kyrkan 95,2 procent 1973 och ända 

fram till 1988 låg antalet på över 90 procent, 2017 var det nere på 59,3 procent (Svenska kyrkan 

u.å.). Följaktligen så går det utifrån detta att påstå att det innan 1988 fanns en relativt stabil och 

gemensam syn på religion, åtminstone kan man utröna att en överväldigande majoritet av 

befolkningen kom från samma religionsbakgrund. 

Svenska kyrkans medlemsantal i kombination med att Sverige som land ofta framställs som ett 

av världens mest sekulariserade länder bidrar till att det har uppkommit en hög grad av betydelse 
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i att undersöka hur detta tar sig uttryck i klassrummet. En tidigare homogen klassrumsskara 

med elever som tillhör kristendomen på ett eller annat sätt har kommit att bli en heterogen sådan 

där ateism, islam, kristendom, new age och säkert mycket mer ska samsas i en ny form av 

gemenskap. 

1.3.1 Integration, segregation och religion i Sverige 

Regeringen i Sverige är ytterst ansvarig för att landet har en god integration och målsättningen 

är att olika kulturer ska mötas samt att ingen ska ha särskilda förutsättningar baserat på 

födelseplats. Detta innebär att regeringen har ett tydligt uttalat mål om att Sverige ska vara ett 

land där kulturer blandas och att detta är ett verktyg för ett inkluderande samhälle 

(Länsstyrelsen 2018). 

Denna integration som ska vara god kan utifrån det som presenteras i inledningen beskrivas 

som att det är bra om inte religionsbakgrund avgör vem som umgås med vem. Detta då det ses 

som gynnsamt om alla kan umgås med alla oavsett förtecken (Bendelin 2019, 

Mottagandeutredningen 2018, ss.195-197, 444, Admund Funck 2018). 

Då religionstillhörigheten har förändrats från att kunna beskrivas som homogen till att vara 

alltmer heterogen så är integration och religion en tydlig debattfråga. Det finns vitt skilda åsikter 

om hur integration genomförs bäst, om det är med krav, rättigheter, lite av varje, många eller 

få. Vad de flesta ändå tycks vara överens om är att homogena grupper av människor inte är 

lösningen (se exempelvis Sverigedemokraterna 2019, Vänsterpartiet 2018, Centerpartiet u.å.). 

Det går utifrån den demografiska utvecklingen och de politiska rösterna att påstå att det finns 

ett behov, eller åtminstone en relevans, i att få reda på hur det ser ut bland svenska 

gymnasieungdomar. Det är möjligt att hävda att gymnasieungdomar i Sverige stöter på flertalet 

religioner hos sina klasskamrater under skollivet. Det sker givetvis i olika utsträckning 

beroende på vilken skola de går på men likväl går det att ställa sig frågan om svenska 

gymnasieungdomar är närmare det politiska idealet eller om de tenderar att dra sig till 

likasinnade, vilket tidigare forskning i kommande avsnitt tycks påvisa vara en vanlig tendens 

hos människor. 
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2. Tidigare forskning 

Det finns vissa hinder att överbrygga för att umgås över ”religionsgränser”. Givetvis är 

människor olika och dessa hinder spelar mer eller mindre roll beroende på vilka individer som 

möts. Det finns dock skillnader som är värda att belysa och som kan sägas utgöra 

förutsättningarna för att en studie av detta slag är betydelsefull. Skillnaderna kommer att 

beskrivas utifrån ett svenskt perspektiv då detta är fokus för undersökningen. 

Jämställdhetsfrågan är en aspekt som kan belysas när det kommer till sociala hinder för 

umgänge över religionsgränserna. Sverige har ratificerat en stor del av FN:s konvention om de 

mänskliga rättigheterna och de artiklar som ger en bild av vad jämställdhet är genomsyrar 

mycket av de ideal som kan sägas finns i landet. Konventionen innehåller bland annat 

skrivningar om att avskaffa de ”stelnade roller” som finns mellan män och kvinnor, exempelvis 

ansvar för barn som ska vara gemensamt (Regeringskansliet 2011, s.52). Även implicit går det 

att se i artiklarnas utformning att både män och kvinnor inkluderas i de skrivningar som berör 

ekonomisk försörjning när det bland annat gäller en rättvis lön i syfte att kunna försörja sin 

familj (ibid., s.6). 

I kontrast till FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna så finns en islamsk variant i form 

av Kairodeklarationen att läsa. I den beskrivs mannen som den ansvarige försörjaren. Kvinnan 

har rätt att vara ekonomiskt självständig men det är alltså mannen som har försörjningsplikt. 

Kairodeklarationen innehåller även den jämställdhet men det kan påstås att det är uppenbart att 

synen på vad det innebär skiljer sig åt (University of Minnesota, 1993). 

Vidare finns det även de som hävdar att konventionen om de mänskliga rättigheterna och 

västvärldens perspektiv på etik har en hegemonisk ställning och att länder i väst ser sig själva 

som etiska förebilder. Muhammad Khalid Masud menar att det snarare finns olika uppfattningar 

om vad som är etiskt försvarbart och menar dessutom att FN inte tog hänsyn till det muslimska 

samhället när konventionen utformades. Således går det att peka på att Khalid Masud menar att 

länder i västvärlden borde se mer ödmjukt på etiska frågor. Han menar även att respektlösheten 

gentemot Kairodeklarationen är en bidragande orsak till ökad polarisering och tillväxt av 

konservativ islam (2007, s.95, 98, 100). 

Även ekonomiskt kan man redogöra för skillnader som kan påverka ner på individnivå. Bland 

annat utgår det ekonomiska tänkandet för somliga muslimer, så som det beskrivs av Zamir Iqbal 

och Abbas Mirakho, från Koranen. Det kan sannolikt påstås att även den typ av ekonomi som 

är norm i västvärlden och Sverige är präglad av kristendom i viss mån men inte i samma 
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explicita form som det hävdas av dem att Koranen präglar islamsk ekonomi (2017, ss.119-120). 

En del av synsättet går att finna i den reciproka synen inom islam. Det innebär att en handling 

som exempelvis utförs med en ond avsikt också riktas mot den som utför handlingen (ibid., 

s.67). Således går det utifrån Iqbal och Mirakho att säga att den egoistiska ekonomi som påstås 

vara normen i västvärlden hade sett annorlunda ut om den mer kollektivistiska synen från islam 

hade implementerats (ibid., ss. 67, 119-120). 

Alberto Bisin och Thierry Verdier skriver om minoriteters tendens att gifta sig inom sin 

minoritetsgrupp. Detta påstås vara ett rationellt val då förutsättningarna som minoritet att föra 

vidare sin kultur till sina barn minskar drastiskt om man gifter sig med någon från majoriteten. 

Det förklaras med att samhällsfunktioner med mera är uppbyggt mestadels baserat på 

majoritetens premisser och således skulle barn i en heterogen familj mer sannolikt ta till sig mer 

av majoritetsbefolkningens kultur. Således menar Bisin och Verdier att det är ett rationellt val 

att söka sig inom minoritetsgruppen efter partner (2000, s.958). 

Delvis kan denna undersökning motiveras utifrån ett tidigare genomfört uppsatsarbete. Studien 

undersökte huruvida ett nationellt förbud mot böneutrop var förenligt med konventionen om de 

mänskliga rättigheterna eller inte. I undersökningen påstods det finnas fog för att den opinion 

som existerar för ett nationellt förbud grundar sig i en negativ inställning mot islam och inte i 

frågan om religionsfrihet (Ojaste 2019, s.21). Påståendet grundade sig delvis utifrån David 

Thurfjells bok där han beskriver gruppen postkristna svenskars misstänksamhet mot islam 

(2015, ss.202-219). Om detta finns bland svenska gymnasieungdomar i hög grad så skulle det 

kunna bidra till ett resultat där religion som faktor för val av umgänge är av stor betydelse. 

Ett engelskt begrepp som Miller McPherson, Lynn Smith-Lovin och James M Cook skriver om 

är ”homophily”. Det finns ingen självklar direktöversättning till svenska så den engelska termen 

kommer att användas. Vad det innebär är att oavsett vilken relation individer har med varandra 

så är graden av likhet avgörande. Vi tycks välja vänner efter hur lika de är en själv och likaså 

med partner där dock normen är att välja bort de av samma kön. De nämner specifikt religion 

som en betydande avgörande faktor för val av umgänge (2001).  

Utan att lägga någon värdering i hur samhället bör se ut så kan det påstås att det finns anledning 

att ställa frågan om det finns hinder för personer från olika religiösa bakgrunder att umgås. De 

skillnader som finns på makronivå i världen mellan exempelvis västerländsk och islamsk etik 

samt de tendenser som framställs i forskning som är fokuserad på individnivå skulle kunna peka 

mot ett resultat i studien där svenska minoritetsgrupper i högre grad väljer likasinnade än vad 
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majoriteten tenderar att göra. Det skulle också kunna påstås peka mot att gymnasieungdomar i 

högre utsträckning umgås med de som har samma religionstillhörighet. 

Ett tillägg går att göra genom att spinna vidare på Bisin och Verdiers påstående om att 

minoritetsgrupper i samhällen gör rationella val när de väljer partner (2000, s.958). Den, från 

början, ekonomiska ”rational choice”-teorin är kanske möjlig att applicera även på 

gymnasieungdomars val av umgänge. Oavsett resultat i studien så skulle det gå att påstå att det 

rationella valet för en gymnasieungdom skulle vara att umgås med likasinnade. Dels så skulle 

umgänget i sig vara mer friktionsfritt om man ser till att man förslagsvis slipper definiera 

jämställdhet och dels skulle ett familjemissnöje inte vara en risk att ta i beaktan då ens kompis 

har liknande förtecken som en själv. De får maximerad nytta, vänskap, till minsta möjliga 

kostnad, friktioner, i exempelvis värderingsfrågor. 
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3. Metod 

Utifrån den tidigare forskning som har presenterats så kan det påstås att det finns ett intresse 

för frågan om umgängesfaktorer. Genom att undersöka vad religion har för roll som faktor 

bland gymnasieungdomar i Sverige så är förhoppningen att kunna bidra till en ökad förståelse 

för vad val av umgänge baseras på. Läsare bör uppmärksammas på att detta enbart är ett 

designarbete och därför inte gör anspråk på generaliserbarhet. Det handlar snarare om att finna 

tillvägagångssätt för att lyckas besvara frågeställningarna och i nästa steg utöka samt göra 

nödvändiga förändringar. Det genomförs således som om det vore en heltäckande studie. 

Valet av tillvägagångssätt för att på bästa möjliga sätt kunna besvara frågeställningarna bedöms 

vara en enkätundersökning. Önskan är att kunna få en bred bild av dagsläget och utifrån 

resultatet kunna se vilka tendenser som kan påstås finnas hos ungdomar och deras relation till 

religion som faktor för val av umgänge. 

3.1 Design 

Studien som genomförs beskrivs bäst som en kvantitativ undersökning. Det går att beskriva en 

sådan undersökning som att man på förhand har en bild av hur en slutsats kan komma att se ut 

(Lantz 2013, s.135). Detta stämmer bra överens med denna undersökningen då det insamlade 

materialets syfte i studien är att kunna se om gymnasieungdomar i Sverige tenderar att välja 

umgänge med religion som en faktor eller om detta spelar mindre roll för dem. Det är således 

en på förhand bestämd undran över en specifik aspekt på ett vetenskapligt problem. 

Beslutet att genomföra den med hjälp av enkäter baseras delvis i fördelen att kunna få ett brett 

underlag. Stordriftsfördel är ett ord som används av en del när man ska beskriva varför enkäter 

används och detta för att det endast krävs marginellt med extra resurser när antalet svarande 

ökas, speciellt vid digital enkät vilket är fallet för denna studie (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Towns & Wängnerud 2017, s.242). 

Intervju som metod har varit i åtanke inför undersökningens genomförande. Detta bedömdes 

dock inte tillföra något extra jämfört med enkäter utifrån studiens frågeställning och enkäter är 

långt ifrån lika tidskrävande. Det finns även fördelar med enkäter som att en så kallad 

intervjuareffekt inte kan uppstå, alltså att den som intervjuar, medvetet eller omedvetet, 

påverkar den som intervjuas till att anpassa sina svar (Esaiasson et al. 2017, s.243, Eriksson & 

Hultman 2014, s.104). 
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Något som kan ses som en nackdel med valet av enkätundersökning är osäkerheten kring vem 

som svarar och om hen svarar med gott uppsåt. Vid en intervju där intervjuaren sitter i samma 

rum som respondenten så kan trovärdigheten påstås vara total i vem som avger svaren vilket är 

svårare när det rör sig om enkätundersökning. Denna problematik är värd att nämna men det 

ses oftast inte som en stor brist (Esaiasson et al. 2017, ss.242-243). Dock är det inskrivet som 

en del av informationen att de som svarar intygar att de inte har för avsikt att vilseleda, detta 

kan påstås öka trovärdigheten något. Även trovärdigheten i vem som svarar kan påstås vara 

relativt hög då enkäten besvaras under uppsikt av ansvarig lärare och att intresset att sabotera 

kan anses vara relativt lågt. 

3.2 Enkätens utformning 

Enkäten är utformad utifrån att kunna besvara frågeställningarna objektivt. Arbetet med 

utformningen bestod i en strävan att göra enkäten så neutral som möjligt samt att minimera 

risken för missförstånd, därav gjordes en förstudie för att kunna uppnå detta i hög grad (se 

Bilaga 1). Vidare är enkäten utformad för att uppnå högsta möjliga validitet, alltså att frågorna 

ska vara utformade på så sätt att svaren i hög utsträckning bidrar till att ge svar på 

frågeställningarna. Kort sagt, att frågorna mäter det som ska mätas. 

Validiteten i enkäten för denna studie bedöms vara hög. De tre frågeställningarna som 

undersökningen har till syfte att besvara går utifrån enkätundersökningen att föra en diskussion 

kring. Det går att påstå att validiteten brister i att respondenterna är relativt få i förhållande till 

hela populationen men det görs heller inget anspråk i studien på att vara heltäckande. Således 

går det att hävda en validitet i att söka tendenser hos gymnasieungdomars umgängesfaktorer 

utifrån enkätens utformning. 

Reliabilitet är också något som i denna studie är eftersträvansvärt. Om studien görs om av någon 

annan så ska riskerna för att resultaten blir helt annorlunda minimeras. För att minimera en 

sådan risk så presenteras alla frågor och svar i bilagor. Vidare lämnas även ansvaret för 

utdelningen av enkäterna till lärare på olika skolor vilket är en förhoppning om att öka 

svarsfrekvensen då enkäten lämnas ut och genomförs vid samma tillfälle. Att lärare är de som 

lämnar ut enkäten bedöms öka reliabiliteten då tanken är att, som tidigare nämnt, 

svarsfrekvensen blir högre och i och med detta så ökar sannolikheten att om någon vill pröva 

studiens resultat också kommer landa i liknande svar. 

En inledande fråga i enkäten är att respondenterna ska uppge vilket kön de identifierar sig med 

(Se Bilaga 1 & 2). Att använda sig av en fråga om kön i en enkät är tudelat. Frågans relevans 
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kan diskuteras och överväganden är gjorda även inför denna studie. Att frågan kvarstår beror 

egentligen enbart på en faktor vilket är att om det skulle visa sig att svaren skiljer sig åt markant 

mellan könen så kan det vara av intresse att ta upp för diskussion. Om det däremot skulle visa 

sig att det inte går att härleda någon större skillnad så kan frågan om kön därefter bedömas som 

oviktigt utifrån denna studies frågeställningar. 

Enkäten fortsätter med en fråga gällande religiositet, om respondenterna själva beskriver sig 

som religiösa eller inte (Se Bilaga 1 & 2). Denna fråga syftar till att öka både validiteten och 

reliabiliteten i frågan som berör möjliga skillnader mellan religiösa och icke-religiösas svar. 

Om detta är en avgörande faktor för ena gruppen men inte en annan så går det utifrån denna 

fråga att se den skillnaden på ett tydligt sätt. 

De kommande tre frågorna i enkäten syftar till att respondenterna själva ska få svara vilka de 

umgås med och varför, de placerar ut sig på en skala beroende på hur väl påståendet stämmer 

överens med deras egen uppfattning (Se Bilaga 2) I förstudien bestod enkäten endast av två 

självskattningar, detta utökades till tre då det bedömdes att det fanns ett behov att särskilja 

umgänge i skolmiljö respektive utanför skolmiljö (Se Bilaga 1 & 2). 

Syftet med självskattningarna är att undersöka respondenternas umgängesmönster samt 

umgängesfaktorer. Frågeställningen som berör religion som umgängesfaktor är den som ska 

besvaras med hjälp av respondenternas svar i dessa självskattningar. Validiteten bedöms vara 

hög då det utifrån resultatet är tänkt att kunna se mönster. Dels hur mycket man umgås över 

religionsgränser och dels varför inte eller varför man gör det. Ett exempel på tendens som 

bedöms kunna utrönas från dessa självskattningar är de som till störst del umgås med 

likasinnade men inte gör det på grund av religiösa skäl. Ett sådant mönster är en förhoppning 

att kunna se om det uppstår. 

Den sista frågan i enkätundersökningen ger en möjlighet för respondenterna att tänka efter och 

ge svar kring ”varför-frågan” (Se Bilaga 1 & 2). Varför deras umgänge ser ut som det gör. Om 

de själva tror att religion spelar in som en faktor eller om det är helt irrelevant. Denna fråga kan 

de fylla i fler alternativ och förhoppningen är att svaren från denna fråga ska kunna öppna upp 

för en diskussion som än mer är med respondenternas röst i åtanke. 

En nackdel med enkäter som nämns ibland är att så kallade öppna frågor, alltså frågor där 

respondenterna får skriva fritt, tenderar att få korta eller inga svar (Esaiasson et al. 2017, s.244). 

Med detta påstående i beaktan gjordes bedömningen att helt öppna frågor uteslöts från 

enkätundersökningen. Dels för ovan nämnda risk att den blir fruktlös och således endast bidrar 
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till en ökad arbetsbörda utan att bidra nämnvärt till resultatet och dels då det bedömdes som att 

behovet av öppna frågor inte existerade för undersökningens syfte. 

3.3 Urval 

Urvalet i denna studie består av svenska gymnasieungdomar som har fyllt 18 år, går i årskurs 

tre och de bor i västra och östra delarna av Sverige vilket bedöms kunna bidra till 

undersökningens möjligheter att generalisera. En oberoende faktor i form av geografisk 

position minskar därmed i risken att påverka. Kontakt med eleverna görs genom lärare på olika 

gymnasieskolor. Skolorna är randomiserat utvalda och berörda lärare får ett introduktionsmail 

inför utdelningen av enkäterna (Se Bilaga 4). Introduktionerna syftar till att göra lärarna insatta 

i studiens syfte och på så vis minimera riskerna med feltolkningar. Det framgår exempelvis 

tydligt hur gammal eleven måste vara och i vilken årskurs hen ska gå i. Det bedöms främst 

relevant för att stärka reliabiliteten då tanken är att minimera risken för att till exempel en 

individ som inte är tänkt för studien ska svara på enkäten. 

Då frågeställningarna i studien berör nationell nivå bedöms det inte som aktuellt att jämföra 

olika orter eller regioner. Utifrån att studien implicit gör anspråk på att undersöka ett fenomen 

på nationell nivå i och med frågeställningarna så är det av relevans att återigen nämna att 

gruppen respondenter i förhållande till populationen i hela Sverige är relativt liten. Därav kan 

det förtydligas att inget anspråk görs på att kunna generalisera sett över populationen som helhet 

utan syftet är att ge en indikation på fenomenet som berörs. Arbetet är således ett designarbete 

och fortskrider som om det vore generaliserbart. 

Valet som görs i att det är elever i årskurs tre som är respondenter beror på att det bedöms vara 

troligare att dessa elever har en vänkrets baserat på en högre grad av aktivt val. Denna 

bedömningen motiveras med att det är mer sannolikt att man efter nästan tre år på gymnasiet 

har hittat ”rätt” vänner i sin klass. Enkäten utgår även från en möjlig vänkrets utanför skolmiljön 

och även i dessa sammanhang kan det påstås att sannolikheten för ett mer medvetet val av 

umgängeskrets ökar med åldern. 

Eftersom religion som faktor för umgänge hos ungdomar som går i den svenska 

gymnasieskolan är studiens fokus så bedöms slumpmässigt urval vara det som ger det mest 

generaliserbara resultatet. Även om omfattningen på studien är begränsad som en följd av 

tidstillgången så går det att påstå att ett slumpmässigt urval kan bidra till en ökad 

generaliserbarhet likväl. 
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Det slumpmässiga urvalet kan ha en svaghet om en viss typ av analysenhet faller bort 

(Esaiasson et al. 2017, s.186). Denna studie är främst beroende av grupperna religiös respektive 

icke-religiös. Diskussionspotential finns i att finna mönster inom andra mindre grupper efter en 

djupare analys men dessa ses som undersökningens grund. Ett stort bortfall från någon av dessa 

grupper går givetvis att se som en möjlig risk men förhoppningen är att dels anonymiteten och 

dels en läraruppmaning på lektionstid ska kunna bidra till att fördelningen mellan grupperna till 

stor del stämmer överens med hur det faktiskt är. Att enkäten också innehåller en fråga om 

huruvida individen är religiös eller inte väntas också höja möjligheten att göra en bortfallsanalys 

om någon grupp skulle vara märkbart underrepresenterad. 

Det finns en risk i studier att ett partsintresse tar över, det vill säga om hen som avgör urvalet 

gör ett subjektivt strategiskt urval för att gynna en tes eller dylikt (Eriksson & Hultman 2014, 

s.114). Objektiviteten i enkäten då den är anonym och skickas till skolor genom ett 

slumpmässigt urval kan dock påstås bidra till en ökad trovärdighet ur detta perspektiv. 

Trovärdigheten består i att det insamlade materialet kan hävdas inte är ett resultat av 

partsintressen. Ett strategiskt urval hade kunnat vara uträknande på förhand och vara behjälpligt 

om studien önskades styras åt ett visst resultat. Således går det att påstå att det slumpmässiga 

urvalet minskar risken om partsintresse. 

3.4 Forskningsetik 

De krav som Vetenskapsrådet ställer på forskning i etikfrågan bedöms i denna studie vara 

relativt enkla att följa. En del som gör det enkelt att följa är att det är en anonym enkät och att 

skolors namn inte är av intresse för studiens resultat. Dessa två faktorer gör att 

konfidentialitetskravet är enkelt att tillmötesgå. Kravet går ut på att konfidentialiteten ska vara 

så stor som möjligt och detta tas stor hänsyn till (Vetenskapsrådet u.å., ss.12-13). 

För att testa informations- och samtyckeskravet så inkluderades frågor om detta i förstudien. 

Kraven innebär i denna studie att respondenterna ska vara väl införstådda med att enkäten är 

frivillig, att de kan välja att avbryta när som helst samt att användningsområdet är 

uppsatsskrivande på universitetet (Vetenskapsrådet u.å., ss.7, 9-10). Då det var cirka nittio 

procent som ansåg att informationen var tillräcklig så behölls den ursprungliga utformningen 

(se Bilaga 1) och beskrivningen reviderades något efter en genomgång där det förtydligades 

vilket universitet uppsatsen skrivs på samt en formulering som gör att respondenterna direkt är 

införstådda i att huvudämnet är religion (Se Bilaga 5). 
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Ytterligare en faktor som har berörts i denna studien är huruvida minderåriga personer kan 

tillföra något extra till denna studie. Den bedömningen som gjordes var att så inte är fallet och 

således kan det påstås att kraven som ställs från Vetenskapsrådet är än enklare att följa då 

resultatet enbart baseras på myndiga personers svar (Vetenskapsrådet u.å., ss.9-10). 

Uppsatsen kommer inte att användas på något annat sätt än det som framgår i informationen till 

respondenterna (Se Bilaga 5). Den kommer således enbart att användas i ett vetenskapligt syfte. 

De som svarar ska vara väl införstådda i hur resultatet av studien kommer att användas och inte 

på något sätt vilseledas i hur informationen som de avger sprids (Vetenskapsrådet u.å., s.14). 

3.4.1 Forskningsetik – rektorers tillstånd 

För att ytterligare stärka den etiska aspekten av studien har en förfrågan om tillstånd från 

berörda skolors rektorer skickats ut. Detta gjordes löpande allt eftersom lärare meddelat att de 

har haft för avsikt att genomföra enkäten i sina klasser. Då insamlingen av materialet görs 

anonymt och av myndiga personer på frivilliga premisser går det att anse att rektorer möjligtvis 

inte behöver blandas in. Dock genomförs studien i skolans lokaler och således ansågs det 

nödvändigt att försäkra sig om dessa tillstånd. 
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4. Resultat 

Enkätens utformning som har presenterats i föregående del genomfördes följaktligen på ett antal 

gymnasieskolor i västra och östra Sverige. Då de svarande var anonyma och likaså skolorna så 

går det inte att utröna hur många skolor som varit inblandade i resultatet. Dock går det att 

presentera antalet respondenter totalt. 29 elever i förstudien och 40 i huvudstudien. Antalet är 

försvinnande lågt i jämförelse med den totala populationen men som tidigare nämnt är detta ett 

designarbete och den fortsatta analysen kommer därför presenteras som om det vore mer 

generaliserbart än vad det är. 

Inledningsvis görs en bortfallsanalys för att klargöra den grund studien står på. Därefter 

kommer resultatet att presenteras genom en jämförelse med tidigare forskning. Detta för att 

skapa en djupare förståelse om fenomenet att umgås med oliksinnade och vilka likheter och 

skillnader som kan tänkas finnas mellan den mer generella forskningen och gymnasieungdomar 

i Sverige. 

Viss analys baseras på en multivariat tabellanalys (Se Bilaga 3). Den är genomförd med 

inspiration från boken ”Metodpraktikan” (Esaiasson et al. 2017, ss. 388-389). Vad det innebär 

i denna studie är att man tittar på mindre komponenter och samband och på så vis får ut vad 

olika kategorier av individer tycker. Exempel på en sådan kategori är ”religiösa kvinnor”. Med 

hjälp av en multivariat tabellanalys så är det möjligt att få ett resultat inom den specifika 

gruppen istället för att enbart ha tillgång till en helhetsbild. 

4.1 Bortfallsanalys 

Studien är gjord med ett slumpmässigt urval, i denna undersökning innebär det att mail har 

skickats ut till lärare på ett antal skolor utspridda i Sveriges västra och östra delar. Det 

slumpmässiga urvalet är inom gruppen gymnasieelever i årskurs tre som har fyllt 18 år. Vilka 

som sedan svarar är inte påverkat av något annat än lärarnas egna möjlighet eller vilja. Antalet 

elever som berörda lärare har möjlighet att dela ut enkäten till är okänt och således går det inte 

att lägga fram ett exakt antal bortfallna analysenheter. Däremot står det klart att i förhållande 

till antalet kontaktade lärare, 29 stycken, så är antalet svarande, 69 respondenter, lågt. 

Bortfall i undersökningar med slumpmässiga urval är svårt att åtgärda då det inte är känt vilka 

individer som ej har svarat. Ett snedfördelat resultat är således en risk (Esaiasson et al. 2017, 

ss.185-187). Det har också blivit fallet i denna enkät. Sett till kön är det en övervägande 

majoritet kvinnor som har besvarat enkäten. Denna aspekt har av resultatet visat sig vara något 
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som är av mindre betydelse i jämförelse med den andra aspekten, frånvaron av religiösa män. 

Av 69 svarande var det endast en som klassade sig själv som religiös man. Som en följd av 

bortfallet av denna kategori försvåras en diskussion om kön som variabel. 

4.2 Analys - resultatet i ljuset av tidigare forskning 

Då förstudien och huvudstudien genererade ungefär lika många respondenter, 29 respektive 40, 

så kan en jämförelse mellan de båda resultaten göras. Med enbart vissa skillnader kan man 

utifrån enkäterna påstå att de båda undersökningarna gav liknande resultat. Spridningen i 

självskattningen, huruvida eleverna umgås med främst likasinnade eller ej, liksom vad de själva 

tror är den bakomliggande orsaken till umgängesmönster är slående lika. 

Således är det möjligt att hävda, trots enbart 69 respondenter, att detta skulle vara en relativt 

stark indikation på hur gymnasieungdomar resonerar. Den största skillnaden låg i deras egna 

religiösa trosuppfattning. I förstudien var det enbart en person av 29 svarande som såg sig själv 

som religiös medan nästan var tredje, 30 procent, beskrev sig själva som religiösa i 

huvudstudien. Ytterligare en skillnad var vilken grupp av respondenter som såg på religion som 

stor betydelse vid val av umgänge. I förstudien var det totalt 13,8 procent och i huvudstudien 

10 procent. Respondenternas religionstillhörighet skilde sig åt då de som ansåg att de var av 

stor betydelse i förstudien, samtliga, såg sig själva som icke-religiösa medan det i huvudstudien 

var 75 procent religiösa (Se Bilaga 1, 2 & 3). 

4.2.1 Är religion en faktor som är avgörande för gymnasieungdomar i Sverige när det 

kommer till val av umgänge? 

När de själva får uppskatta på en skala 1 - 10 i hur stor utsträckning de umgås med likasinnade 

fanns det i förstudien enbart en variant på frågan. Då fick respondenterna ta ställning till vad de 

generellt sett hade för umgängeskrets. I huvudstudien delades frågan istället upp och den ena 

gällde umgänge i skolmiljö och den andra utanför skolmiljö. Det var någorlunda liknande svar 

procentuellt sett. I förstudien svarade 19 av 29 personer att de till större del umgicks med 

likasinnade. I huvudstudien var siffrorna 22, i skolmiljö och 26, utanför skolmiljö, av 40 

svarande. Utifrån dessa siffror går det att se en liten indikation på att man i skolmiljö i större 

grad umgås med oliksinnade, detta i en situation där man inte får välja själv i lika stor 

utsträckning. 

Således går det att påstå att tendenserna som beskrivs i den tidigare forskningen, om att 

”homophily” är ett drag hos människor, också till viss del stämmer överens på svenska 
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gymnasieungdomar. Dock kan detta drag inte ges en lika betydande roll som det framställs i 

nämnda studie, sett till religion som faktor. De beskriver likheter som avgörande men när man 

ser till svenska gymnasieungdomar tycks svaren snarare peka på att åtminstone religion enbart 

kan tillskrivas liten relevans. Detta utifrån respondenternas egna värdering om dess betydelse 

(McPherson, Smith-Lovin & Cook 2001, Se Bilaga 1 & 2). 

Svaret på denna frågeställning är tvetydigt. Dels tycks svenska gymnasieungdomar i viss mån 

umgås med likasinnade och dels beskriver de själva, i stor utsträckning, religion som 

betydelselös. Vad detta beror på går inte att härleda utifrån enkäterna som ligger till grund för 

analysen. 

4.2.2 Går det att utröna en skillnad mellan grupperna, icke-religiös och religiös, där den 

ena gruppen i större utsträckning ser religiositet som en faktor? 

Frågeställningen ”Går det att utröna en skillnad mellan grupperna, icke-religiös och religiös, 

där den ena gruppen i större utsträckning ser religiositet som en faktor?” bedöms som svår att 

besvara. Möjligen går det att besvara med ett nej då för- och huvudstudien gav olika resultat i 

vilken grupp som det var störst betydelse för. Dock var gruppen religiösa för liten i förstudien 

för att med säkerhet kunna jämföra de båda enkäterna på ett tillförlitligt sätt. 

I huvudstudien går det att se vissa skillnader mellan grupperna, icke-religiös och religiös. I en 

kategorisering av självskattningen så visade det sig att religion spelar stor roll vid val av 

umgänge för 25 procent, 3 av 12, ur gruppen religiös. Enbart 4,8 procent, 1 av 21, av gruppen 

icke-religiös såg detta som en betydande faktor (Se Bilaga 3). Följaktligen är ett möjligt svar 

på frågeställningen om skillnader mellan grupperna att det går att utröna en skillnad. Skillnaden 

är att religiösa i högre grad anser att religion är en betydande faktor vid val av umgänge, om än 

inte en majoritet. 

Förstudien visar däremot att även icke-religiösa till viss del värderar religion som en betydande 

faktor (Se Bilaga 1). Slås de båda studierna samman blir resultatet att en större andel, 

procentuellt, som beskriver sig själva som religiösa värderar faktorn högt. Av 13 religiösa 

svarar tre, 23 procent, i linje med detta medan det av 44 icke-religiösa är fem till antalet, 11,4 

procent. 11 uppger att de ”inte vet” sin religiositet och i den gruppen går det att fastslå lägst 

relevans för religion som faktor. Ingen respondent bland dem uppger att det är av stor betydelse. 

Den tidigare forskningen säger bland annat att minoriteter tenderar att i högre grad välja en 

partner från sin egen grupp (Bisin & Verdier 2000, s.958). I förhållande till enkätsvaren är detta 
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inte något som går att utesluta eftersom de individer som ändå beskrev religionen som en viktig 

faktor har en okänd grupptillhörighet. För att kunna analysera sådana tendenser hade ytterligare 

frågeställningar om grupptillhörighet varit tvungna att ingå. 

4.2.3 Om det skulle vara så att de med olika religiositet tenderar att umgås mer sällan 

med varandra, går det att säga att det är specifikt religionen som är en avgörande faktor? 

Där undersökningens resultat skiljer sig mest från tidigare forskning är när eleverna får besvara 

frågor kring orsak till umgängesval. Forskningen som är presenterad beskriver, som ovan redan 

nämnt, att religion är av stor betydelse för val av umgänge (McPherson, Smith-Lovin & Cook 

2001). När eleverna får svara så är det 78,6 respektive 85 procent i för- och huvudstudien som 

anger att religion inte spelar roll överhuvudtaget (Se Bilaga 1 & 2). 

Följaktligen går det att anta att religion som faktor är något som de flesta respondenterna inte 

reflekterar över när de formar sina umgängeskretsar. Därmed går det att se den tredje 

frågeställningen i denna studie som besvarad. För trots att det finns indikationer på att 

gymnasieungdomar i viss mån umgås med likasinnade i relativt stor utsträckning så värderas 

religion som faktor lågt. ”Homophily” som fenomen är således delvis närvarande, dock verkar 

religiositet som faktor inte anses vara relevant i stor skala. 
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5. Diskussion 

Utifrån presentationen av resultatet genom en analys diskuteras möjliga anledningar till varför 

respondenterna svarat som de gjort. Attityd gentemot religion är centralt då det är en faktor som 

tycks skilja sig åt markant från tidigare forskning. 

Vidare i diskussionen berörs även förslag till framtida forskning. Med utgångspunkten i att det 

är ett designarbete finns det några givna förslag men det framkommer även reflektioner utifrån 

det insamlade materialet i hur en ny studie skulle kunna fånga fler påverkansvariabler. 

Som avslutning framförs metodkritik. Den delen ses också som en relevant del för ett 

designarbete. Läsaren får en insikt i vad som ses som potential, vad som kan läggas till och 

även detaljer som bedöms som brister. 

5.1 Diskussion – religion som faktor? 

Det, i delen ”Tidigare forskning”, påstådda rationella i att välja likasinnade vänner är något som 

gymnasieungdomar i Sverige gärna förbiser. Åtminstone om man utgår från denna studies 

resultat som ovan är presenterat. Då umgänge med likasinnade verkar ha varit en rådande 

tendens hos människor generellt sett så kan det tyckas vara en enkel väg för ungdomar att göra 

likadant. Detta skulle förmodligen innebära färre kulturkrockar och andra 

meningsskiljaktigheter som kan uppstå om man möts med olika förtecken. 

Den kulturella och religiösa aspekten som benämns i den tidigare forskningen läggs fram för 

att belysa skillnader på makronivå (Khalid Masud 2007, s.95, 98, 100, Regeringskansliet 2011, 

ss.6, 52, University of Minnesota, 1993). Ett rationellt val vore möjligtvis att försöka undvika 

de hinder som kan uppstå när dessa, till synes, helt åtskilda värderingsnormer möts. 

Den påstådda rationaliteten i att välja likasinnade vänner kan däremot bli irrelevant om det finns 

en vana i att umgås med oliksinnade. Den ansträngning som det kan innebära att lära känna en 

ny kultur och en ny religion minskar troligtvis om demografin förändras så att man redan i 

skolsituationer umgås med oliksinnade. Således försvinner det rationella i att välja bort 

oliksinnade då ansträngningen inte är lika stor. Visserligen kan argumentet för att familjen kan 

vara ett hinder att överbrygga kvarstå. Dock framgår det i enkätundersökningarna att svenska 

gymnasieungdomar till stor del inte ser detta som en aspekt de tar hänsyn till när de väljer 

umgängeskrets. Det gör enbart 3,6 respektive 12,5 procent (Se Bilaga 1 & 2). 

Om svenska gymnasieungdomars attityd gentemot religion som faktor för umgänge följer med 

upp i vuxen ålder så går det att hävda ett trendbrott. Den forskning som i studien har presenterats 
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visar alltså på något skilda tendenser än vad enkätundersökningarna påvisat. ”Homophily” som 

tendens lever kvar i viss mån men utbredningen tycks minska i effekt. Denna verkan kan finna 

sin orsak i att svensk demografi drastiskt har förändrats. De som är födda på 1990-talet och 

framåt har växt upp i ett samhälle med större spridning vad gäller trosuppfattning (Svenska 

kyrkan u.å.). 

Grundinställningen till religion som faktor kan urskiljas som den i särklass största likheten 

respondenterna emellan. Att cirka 80 procent inte ser religion som en betydande faktor för val 

av umgänge (Se Bilaga 1 & 2). Även om Thurfjells undersökning, som presenterades i 

”Tidigare forskning”, skiljer sig åt i tillvägagångssätt så blir en jämförelse relevant. I hans bok 

framgår det att intervjupersoner tycks rikta ett ogillande gentemot islam. De personer som riktar 

detta ogillande är vad han kallar postkristna svenskar. Han beskriver det som att en majoritet 

av den gruppen står bakom dessa tendenser i sina tankesätt (2015, ss.202-219). 

I förhållande till resultatet av enkätundersökningarna så kan detta beskrivas som en än större 

indikation på ett trendbrott. Då det inte finns någon gruppkategorisering i enkäten går det dock 

inte att utesluta en möjlighet att de cirka 20 procent som ser religion som en betydande faktor 

är samma grupp som den Thurfjell undersöker. Likväl går det inte att utesluta att det kan förhålla 

sig som så att det finns en ökande acceptans gentemot olika trosuppfattningar bland svenska 

gymnasieungdomar jämfört med de äldre generationerna. 

5.2 Förslag till framtida forskning 

En till synes given ansträngning i den fortsatta forskningen vore att utöka denna undersökning, 

då denne enkom är ett designarbete. Att göra den så pass omfattande så att det vore möjligt att 

göra de anspråk som antyds vara önskvärt genom denna studie, främst uttryckt i ”Metod”-delen. 

Således är ett förslag till framtida forskning att utöka antalet respondenter i den grad att stora 

delar av populationen ”gymnasieelever i Sverige som går i årskurs 3” svarar. Följaktligen är 

den största ambitionen i en utökad undersökning att öka generaliserbarheten. 

I enkäten som utformades till undersökningen så fick respondenterna göra ett ställningstagande 

huruvida de ansåg sig vara religiösa eller icke-religiösa (Se Bilaga 1 & 2). Ett förslag till 

framtida forskning vore att försöka finna mönster och tendenser hos olika grupper. Om ateister 

i högre utsträckning umgås med likasinnade eller om eventuellt muslimer gör det. Eller om 

dessa båda grupper kanske sticker ut i att vara extra gränsöverskridande. Utifrån enkäten som 

gjordes för denna studie så går det inte att urskilja den typen av resultat. Det är möjligt att en 
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sådan framtida forskning hade kunnat svara på ännu fler frågor om umgängesmönster och 

faktorer. 

En forskning likt den hade dock kunnat stöta på problem i kategoriseringsfasen. Det finns en 

stor spridning inom grupper där en studie hade behövt ta hänsyn till aspekter som exempelvis 

aktivt utövande, konvertit, migrant eller vad annat som kan tänkas spela in som oberoende 

faktorer. Ambitionen i att försöka utröna tendenser mellan olika grupper bedöms ändå vara 

något som kan vara av intresse för en möjlig framtida studie. 

Ytterligare möjlig forskning som hade kunnat genomföras om det fanns mer resurser i form av 

tid och kontaktnät hade varit att blanda in den geografiska variabeln. Om människor i vissa 

områden är mer eller mindre benägna att umgås över religionsgränserna samt varför just den 

ena regionen kanske är mer benägen än de övriga. Hade en undersökning kunnat avge ett svar 

i ”varför”-frågan i varför de är mer benägna i en viss region så hade det kunnat vara till stor 

hjälp. För som det har framgått så är ”gränsöverskridande umgänge” eftersträvansvärt som 

integrationsverktyg (Se exempelvis Mottagandeutredningen 2018, ss.195-197, 444). 

Demografi i bostadsområden är något som har förbisetts i denna studie. En brist som går att 

påpeka är således att det finns en oberoende variabel som påverkar i umgänget utanför 

skolmiljön. Om en elev har svarat att hen mest umgås med de med samma religionstillhörighet 

så går det inte att utesluta att hen bor i ett område där det är en majoritet. Således kan det finnas 

ett intresse i att undersöka just demografi i elevers bostadsområde. En framtida forskning skulle 

således kunna studera skillnader i homogena respektive heterogena bostadsområde. Syftet med 

det skulle exempelvis kunna vara att ta reda på ungdomars benägenhet att söka vänner över 

religionsgränserna i heterogena bostadsområden. 

5.3 Metodkritik 

Metodkritiken skulle kunna benämnas som ”lärdomar inför framtida forskning” då det är ett 

designarbete. Ett designarbete som utgångspunkt inför en mer omfattande undersökning kan 

beskrivas som en tillgång. Det är en metod som testas och aspekter som tidsåtgång kan 

bedömas. 

Den till synes givna kritiken som går att rikta mot denna studie är dess bristande omfattning 

gällande respondenter. 69 av landets gymnasieungdomar som går i årskurs tre kan påstås vara 

långt ifrån representativt. Detta är emellertid med i studiens beräkningar då det rör sig om ett 

designarbete. Vad som utifrån antalet går att hävda är positivt i undersökningen är de liknande 
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svaren i både för- och huvudstudie. Baserat på det så är det möjligt att hävda att reliabiliteten 

ökar. Reliabiliteten är givetvis inte hög eftersom slumpen kan spela in för mycket när det rör 

sig om så få svarande. Att den ökar vid liknande svar vid två olika genomförda studier är ändå 

något som kan ses som positivt. 

Användandet av mail för att sprida enkäten visade sig vara en brist. Hade tid lagts på att åka ut 

till skolorna och personligen dela ut enkäterna i klassrummet hade förmodligen antalet 

respondenter ökat. Tidsramen för uppgiften bedömdes vara aningen för snäv för att lyckas 

genomföra det. Likt det är beskrivet i förslag till framtida forskning så rymmer därför studien 

stor förbättringspotential i termer av generaliserbarhet, validitet samt reliabilitet. Som ett 

designarbete fyller det ändå sitt syfte i att insikten om att vara på plats på en skola och att 

faktiskt lägga den tiden kan vara avgörande för att öka antalet respondenter. 

Kritik kan också riktas mot den geografiska ansatsen i arbetet. Då skolorna som omfattas av 

studien ligger i städer så är detta sannolikt något som kan spela in i resultatet. Stor 

förbättringspotential går att finna i att inkludera frågor i enkäten som gör att det framgår var 

respondenterna bor i Sverige. Naturligtvis med förbehållet att det ska värnas om individernas 

anonymitet men ändå så att ytterligare en variabel kan analyseras. 

Då den geografiska aspekten inte är ett utskrivet syfte i denna undersökning kan kritiken anses 

vara redundant. Dock går det att invända och hävda att den geografiska faktorn är en oberoende 

variabel som man bör ta hänsyn till. Likväl är demografin i bostadsområden en oberoende 

variabel, som ovan nämndes i framtida forskning, som kan ha påverkat studien. Om ett vidare 

steg tas, från ett designarbete till ett ökat anspråk om generaliserbarhet, så går det att påstå att 

geografiska och demografiska faktorer omöjligt kan uteslutas. 

I bortfallsanalysen för denna studie beskrevs frånvaron av religiösa män som en brist. Två 

möjliga sätt att förbättra detta på är dels ovan nämnda utökning av undersökningen då gruppen 

religiösa män troligtvis skulle öka och dels ändra till ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval 

skulle göra det möjligt att ersätta de svarande under materialinsamlingens gång. För att undvika 

övertramp i forskningsetik är ett tänkbart tillvägagångssätt att först se till demografi i olika 

regioner och sedan eftersträva någorlunda liknande svarsfrekvens i respektive ”demografizon”. 
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Bilaga 1. Resultat från enkät – Förstudie. 
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Bilaga 2. Resultat från enkät – Huvudstudie. 
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Bilaga 3. Dataanalys – Huvudstudie. 

         Spelar ingen/liten roll 1-3 Mellan 4-7 Spelar stor roll 8-10 

Kvinna Religiös   7 1 3 

Kvinna Icke-religiös   12 2 0 

Kvinna Vet inte   4 2 0 

Man Religiös    1 0 0 

Man Icke-religiös   4 1 1 

Man Vet inte    1 0 0 

Annat                            0 0 0 

Vill ej uppge Icke-religiös   1 0 0 

 

Kvinnor    23 5 3 

Män    6 1 1 

Vill ej uppge    1 0 0 

 

Religiösa    8 1 3 

Icke-religiösa   17 3 1 

Vet inte    5 2 0 

 

Totalt    30 6 4 
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Bilaga 4 – Mail till lärare 

Hej! 

Jag heter Nils Ojaste och studerar till gymnasielärare på Göteborgs Universitet. I nuläget läser 

jag dock religion genom Högskolan i Gävle på distans då jag har bytt andraämne och därmed 

pusslar ihop det ämnet på egen hand. 

Jag skriver just nu en uppsats på min sista termin med religion som omfattar 15 

högskolepoäng och skulle därför vara tacksam för din och dina elevers hjälp! 

Min önskan är att få en bild av gymnasieungdomars premisser vid val av umgänge och detta 

med fokus på religion. Insamlingen av denna information gör jag genom enkäter där eleverna 

via ”Google forms” får svara på ett antal frågor, det tar cirka 2-5 minuter. 

I enkäten framgår det genom en introducerande beskrivning att eleverna gör detta frivilligt 

och således kan avbryta eller hoppa över frågor om de inte vill delta, oavsett anledning. Du 

som lärare får gärna belysa detta en extra gång då det är viktigt för mig att enkäten följer de 

etiska krav som Vetenskapsrådet lägger fram. 

Enkäten vänder sig till elever i årskurs tre då det bedöms vara högre sannolikhet att dem har 

gjort aktiva val och att umgängeskretsen är relativt stabil. Ytterligare en anledning är att de 

allra flesta har fyllt 18 år och därmed finns det inget behov av målsmans godkännande. Att de 

måste vara 18 år framgår också i den introducerande beskrivningen men också detta kan med 

fördel belysas av dig som lärare innan de genomför enkäten. 

 

Genomförande: 

Länken skickas ut till din/dina klass/klasser (helst på lektionstid). De läser igenom 

introduktionen och därefter besvarar de frågorna i enkäten. För att lämna in sina svar trycker 

de på ”SUBMIT” längst ner i enkäten. Efter inlämnad enkät kan de inte ändra på sina svar. 

Länken: 

https://forms.gle/3T8j2nm6dtr9SK258  

Krav: 

Eleverna som besvarar enkäten ska gå i årskurs tre på gymnasiet och ha fyllt 18 år. 

 

Om något är otydligt är det bara att höra av sig på den här mailadressen! 

Med vänliga hälsningar 

Nils Ojaste 

P.S. Om du vill hjälpa mig ytterligare, tipsa om fler lärare som kan tänkas vilja vara med och 

bidra till denna enkät. Svara då i ett vändande mail med personens namn och mailadress! 

Tack! 

 

 

https://forms.gle/3T8j2nm6dtr9SK258
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Bilaga 5 – Instruktioner för respondenterna 

Denna enkät ska användas som underlag i ett uppsatsarbete som Nils Ojaste skriver genom 

Högskolan i Gävle. Uppsatsen handlar om gymnasieelevers val av umgänge/vänner och vad 

valen beror på. Detta görs med ett fokus på religiositet. 

Enkäten tar cirka 2-5 minuter att genomföra och för att formatet ska bli så bra som möjligt 

rekommenderas att ni använder er av en dator. 

För somliga så kan säkert frågor om religion vara känsliga, därför är det viktigt att du som 

svarar vet om att denna enkät görs helt frivilligt samt anonymt. Det kommer alltså inte att 

framgå för någon vem som har svarat vad och du som svarar på frågorna kan när som helst 

avbryta ditt deltagande. Det är dessutom fler klasser på olika skolor som deltar så det går inte 

heller att urskilja ett specifikt resultat för just er klass. 

Du kan hoppa över frågor som du inte vill svara på och ändå välja att svara på de övriga 

frågorna. 

När det är frågor om religiös uppfattning i enkäten inkluderar detta alla typer av 

livsåskådningar. Således är exempelvis även ateism betecknat som en religiös uppfattning 

även om detta inte är en religion i sig. 

Efter du har besvarat frågorna lämnar du in genom att trycka "SUBMIT" längst ner, därefter 

kan du inte ändra dina svar. 

I och med ditt deltagande intygar du att du är över 18 år samt att du på heder och samvete har 

för avsikt att inte vilseleda när du ger dina svar. 


