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Abstrakt 

Laaksonen, Alexandra (2012). En jämförelse av religiöst engagemang hos unga i Gävle och 

på Åland: examensarbete i lärarprogrammet – ämnesdidaktik inom religion, AU 3. Gävle: 

Högskolan i Gävle, Institutionen för utbildning och ekonomi. 

 

Syftet med detta arbete är att genom enkätintervjuer söka reda på hurudan relation unga i 

Gävle och på Åland har till religion, främst till kristna seder och traditioner. Elever i 

klassrummen har inspirerat mig att fördjupa mig i ungas personliga relation till religion, 

eftersom jag tror att det egna engagemanget hos varje elev speglar dess studieprestation. Jag 

anser att det är viktigt att som religionslärare ha vetskap om mina elever har någon sorts 

relation till religion och om så är fallet – hur denna relation ser ut. Jag tänker mig nämligen att 

religionsundervisningen upplevs mer tillgänglig av eleverna om läraren anpassar den efter 

deras tidigare kunskaper. Jag har dessutom valt att jämföra tron på kristendomen hos unga i 

Gävle och på Åland, för att se om det finns några skillnader eller likheter mellan unga från två 

olika skolor, i två olika länder med olika bakgrund. Sammanlagt har 80 stycken 15-16-åringar 

från Gävle och Åland deltagit genom att svara på enkätfrågor angående deras relation till 

religion, gud, kyrkan och konfirmation. Enkätsvaren har sedan använts som källor till min 

undersökning, vilka jag har jämfört med varandra men också med tidigare forskning. Mina 

resultat visar att fler av enkätdeltagarna från Åland än Gävle är medlemmar i kyrkan, men de 

är inte ”mer religiösa” – de utövar inte kristna seder i vardagen oftare. Dock tycks många av 

de åländska enkätdeltagarna av traditionella skäl anse att till exempel kyrklig vigsel och 

konfirmation är viktigt. Formellt sett verkar det som att unga från Åland har en närmare 

relation till religion, men emotionellt sett tycks de inte i någon större utsträckning ha en 

närmare relation till religion än unga från Gävle. 

 

Nyckelord: religion, kristendom, undervisning, enkät, elever, grundskolan, Åland, Gävle, 

Finland, Sverige. 

 

Abstract 

The purpose of this study is to seek what kind of relationship young people in Gävle and 

Aland Islands have to religion, mainly Christian traditions. Pupils in classroom have inspired 

me to observe young people’s personal relationship to religion, because I think it is important 

as a religion teacher to know if my pupils have some sort of relationship to religion, and if so 



 

 

– what this relationship looks like. I also believe that religious education is perceived more 

reachable to pupils if teachers adjust it according to their previous knowledge. I have also 

chosen to compare young people’s relationship with Christianity in Gävle and Aland Islands. 

A total of 80 students in the age of 15-16 from Gävle and Aland Islands participated by 

answering my inquiry about their relationship to religion, god, church and confirmation. The 

results show that formally, it seems that young people from Aland Islands have a closer 

relationship to religion, but emotionally they do not in any significant way have a closer 

relationship to religion than young people from Gävle. 

 

Keywords: religion, Christianity, education, inquiry, pupils, primary school, Aland Islands, 

Gävle, Finland, Sweden. 

  



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1 INTRODUKTIONSKAPITELL……………………………………………………………………... 1 
1.1 Inledning……………………………………………………………………………………………. 1 
1.2 Bakgrund…………………………………………………………………………………………… 2 
1.3 Tidigare forskning…………………………………………………………………………………..6 
1.4 Syfte och frågeställningar…………………………………………………………………………... 8 
1.5 Avgränsningar och material………………………………………………………………………… 8 

 
2 METODBESKRIVNING…………………………………………………………………………….. 9 
2.1 Metod……………………………………………………………………………………………….. 9 
2.2 Enkäten……………………………………………………………………………………………. 10 
2.3 Tillförlitlighet……………………………………………………………………………………... 11 
2.4 Etiska principer……………………………………………………………………………………. 11 
2.5 Disposition………………………………………………………………………………………… 12 

 
3 UNDERSÖKNING…………………………………………………………………………………. 14 
3.1 Enkätresultat………………………………………………………………………………………. 14 
3.1.1 Hur viktigt är religion?…………………………….……………………………………………. 14 
3.1.2 Sammanfattning………………………………………………………………………………… 18 
3.1.3 Är de unga troende kristna?...…………...………….…………………………………………...19 
3.1.4 Sammanfattning………………………………………………………………………………… 22 
3.1.5 Vilken relation till kyrkan har de unga?………………...………………………………………. 23 
3.1.6 Sammanfattning………………………………………………………….……………………… 30 
3.1.7 Vilka uppfattningar om konfirmation har de unga? ……………………………………………. 30 
3.1.8 Sammanfattning………………………………………………………………………………… 38 
3.1.9 Finns det skillnader i de ungas relation till religion?………………...…………………………. 39 
 

4 DISKUSSION………………………………………………………………………………………. 40 
4.1 Jämförelse med tidigare forskning………………………………………………………………... 40 
4.1.1 Jämförelse med tidigare forskning; frågeställning 1……………………………………………. 40 
4.1.2 Jämförelse med tidigare forskning; frågeställning 2……………………………………………. 41 
4.1.3 Jämförelse med tidigare forskning; frågeställning 3……………………………………………. 42 
4.1.4 Jämförelse med tidigare forskning; frågeställning 4……………………………………………. 43 
4.1.5 Jämförelse med tidigare forskning; frågeställning 5……………………………………………. 45 
4.2 Jämförelse Åland – Gävle (frågeställning 5)……………………………………………………… 46 
4.2.1 Jämförelse Åland – Gävle; frågeställning 1…………………………………………………….. 47 
4.2.2 Jämförelse Åland – Gävle; frågeställning 2…………………………………………………….. 47 
4.2.3 Jämförelse Åland – Gävle; frågeställning 3…………………………………………………….. 48 
4.2.4 Jämförelse Åland – Gävle; frågeställning 4…………………………………………………….. 49 
 
5 AVSLUTNING……………………………………………………………………………………... 51 
 

6 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING…………………………………………………….. 54 
6.1 Källor – enkätsvar………………………………………………………………………………… 54 
6.2 Litteraturförteckning……………………………………………………………………………… 54 
6.3 Elektroniska dokument och hemsidor…………………………………………………………….. 55 
 

7 BILAGOR…………………………………………………………………………………………... 56 
7.1 Elevenkät………………………………………………………………………………………….. 56 
 



 

 

 



1 

 

1 INTRODUKTIONSKAPITELL 

 

1.1 Inledning 

Inom en snar framtid ska jag undervisa religion för ungdomar, kanske i Gävle eller på Åland. 

Därför är det viktigt för mig personligen att undersöka hur dagens unga ser på religion och 

hur stor andel som utövar någon sorts religiös praktik, eftersom mångt och mycket i skolans 

vardag och traditioner ursprungligen utgår från kristendomen, vilket kanske kan verka 

provocerande för den grupp elever som inte förknippar sig själva med just den religionen eller 

med religion överhuvudtaget. Men att vara intresserad av ungdomarnas åsikter och 

uppfattningar borde inte bara gälla mig, jag tänker mig att det är en stor del av alla lärares 

grund för att vara goda pedagoger och förebilder för eleverna.  

 

Idén till att göra denna undersökning kommer ursprungligen från mitt intresse av skillnader 

och likheter i samhälle och kultur på Åland och i Sverige. Eftersom jag är född och uppvuxen 

på Åland och sedan varit bosatt i Sverige, Gävle, några år, har jag personlig erfarenhet av 

dessa skillnader och likheter. Bland annat har jag uppfattat att de personer som är uppvuxna i 

Sverige, som jag har lärt känna under mina år i Gävle, är mer medvetna om samhälle och 

kultur, och just i detta avseende – sin personliga religiösa status, än de flesta unga ålänningar. 

Genom att ställa frågor till ungdomar i Gävle och på Åland angående deras religiösa 

engagemang, önskar jag få bekräfta eller förkasta min uppfattning av mina jämnårigas 

religiösa medvetenheter. Denna skillnad i religiös medvetenhet bland unga i Gävle och på 

Åland, som jag tror mig har sett spår av, kan jag tänka mig att till viss del beror på att 

mångkulturen i Sverige är mer utbredd än i ett litet samhälle som Åland, och därför är unga i 

Gävle mer vana än unga på Åland att möta personer med olika etniciteter, och hamnar oftare i 

situationer där de diskuterar religion och kanske funderar över sin egen religionstillhörighet. 

 

Ämnet religionskunskap har genom åren förändrats i Sverige och Finland, från att kallas 

kristendomskunskap och endast handla om just kristendom och hur vara en plikttrogen kristen 

medborgare, till att förmedla kunskaper om samtliga världsreligioner och avvikande religiösa 

grenar. Jag hävdar att religionsämnet i skolan har fått ändra struktur allt eftersom religionens 

status har förändrats i samhället – i det sekulariserade Sverige skulle få av elevernas föräldrar 

tillåta sina barn att bli undervisade i hur vara en god kristen medborgare. Därför menar jag 

att det finns skäl att som lärare, men även som politiker, forskare och vetenskapsman, hålla 
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sig uppdaterad om religionens status i samhället, vilket värde har religionen bland ungdomar 

idag – hur ser religionsundervisningen ut imorgon?  

 

1.2 Bakgrund 

Simon Lindgren, professor i sociologi vid Umeå universitet, menar att den religiösa trenden 

bland ungdomar idag är att konstruera en personlig tro genom att lyssna inåt, istället för att 

följa den traditionella religiositeten och förlita sig på utomjordiska auktoriteter. Denna trend 

ställer till det för den konservativa minoriteten som vill hålla fast vid de gamla traditionerna, 

eftersom de nu, från att ha varit självklarheter i vårt samhälle, måste motivera sina val och 

arbeta hårt för att motverka det sjunkande medlemsantalet.
1
 Göran Larsson, lektor i 

religionsvetenskap vid Göteborgs universitet, påpekar att denna trend som Lindgren skriver 

om, kan komma att få motsatt effekt. Larsson menar att den ”låt-gå-mentalitet som upplevs 

prägla majoritetssamhället”
2
 kan få ungdomar att söka sig till samfund som ger tydliga svar 

(till exempel de traditionella trossystemen).
3
 Oavsett trend och moteffekter, hänvisar dock 

Mia Lövheim, professor i religionsvetenskap vid Uppsala universitet, och Anders Sjöborg, 

forskare i religionssociologi vid Uppsala universitet, till tidigare forskning som visar flera 

tecken som tyder på att ungas intresse för och engagemang i religiösa organisationer minskar 

eller står stilla på en låg nivå, det visar inga tecken på att öka.
4
  

 

Samtidigt som engagemanget i religiösa organisationer är lågt, visar Svenska kyrkans statistik 

att andelen konfirmerade 15-åringar ständigt minskar – från 80 procent på 1970-talet till 35 

procent år 2007.
5
 Under perioden 1996-2006 sjönk andelen som konfirmerades med i snitt 2,7 

procent per år.
6
 År 2006 var det fler flickor än pojkar som konfirmerades, nämligen 57 

procent flickor och 42 procent pojkar.
7
 Trots den låga andelen konfirmerade år 2007, visade 

en annan undersökning som genomfördes under år 2003 och 2004 i sex gymnasieskolor i 

Mellansverige, att 64 procent av de svarande var medlemmar i Svenska kyrkan. I samma 

studie sade 76 procent att de  hade någon religiös tillhörighet, 16 procent att de inte hade det, 

medan 11 procent inte visste om de tillhörde någon religion. Av samtliga svaranden uppgav 

                                                             
1
 Lindgren 2009, s. 133 

2
 Larsson 2003, s. 19-20 

3
 Larsson 2003, s. 19-20 

4 Lövheim & Sjöborg 2006, s. 14-15 
5 Lövheim 2007, s. 194 
6 Grahn, Eek & Pettersson 2008, s. 6 
7 Grahn, Eek & Pettersson 2008, s. 27 
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21 procent att de ansåg sig vara troende, medan 52 procent kunde säga att de med säkerhet 

inte var troende. 55 procent av ungdomarna besöker aldrig någon typ av religiös byggnad 

(förutom vid bröllop, begravningar och dop), 39 procent gör det ibland och 5 procent besöker 

någon religiös byggnad åtminstone en gång i månaden. 
8
 

 

När samma frågor ställdes till ungdomar i gymnasieålder i Finland, visade det sig att antalet 

ungdomar som är medlemmar i kyrkan är högre i Finland än i Sverige, då 94 procent uppgav 

att de tillhörde Finska kyrkan,
9
 och hela 89 procent av de finska femtonåringarna 

konfirmerades år 2007.
10

 Antalet konfirmerade har dock sjunkit från år 2002, då 94 procent 

deltog i konfirmandundervisningen. Trots det höga medlemsantalet i kyrkan och den stora 

andelen konfirmerade, svarade nästan exakt lika många av de finska ungdomarna som de 

svenska att de med säkerhet inte var troende, nämligen 51 procent. Något fler än de svenska 

ungdomarna, 27 procent, menade att de var troende. 28 procent besöker aldrig någon typ av 

religiös byggnad (förutom vid bröllop, begravningar och dop), 48 procent gör det ibland och 9 

procent besöker någon religiös byggnad åtminstone en gång i månaden.
11

  

 

Vad som skiljer denna minoritetsgrupp på 35 procent år 2007 i Sverige, från resten, som gör 

att de ändå existerar, förbryllar Lindgren, eftersom hans undersökning visar att 80 procent av 

de som hade valt att konfirmera sig, inte kommer från en kristen hemmiljö. Det som visar sig 

vara en viktig faktor när ungdomarna beslutar sig angående sitt eget deltagande i 

konfirmandundervisningen är äldre syskons och vänners erfarenheter. Positiva kommentarer 

om konfirmation väcker intresse.
12

 I en undersökning som genomfördes år 2007 sade 70 

procent av de konfirmerade ungdomarna att de tyckte om att vara konfirmander, bara 12 

procent tyckte det motsatta.
13

 En annan viktig faktor är hur mycket tid ungdomarna lägger ner 

på andra fritidssysselsättningar, ofta går andra aktiviteter före kyrkans eftersom de anses 

roligare eller av andra orsaker mer värda att gå på.
14

 Britt-Marie Frisell, konfirmandkonsulent 

vid Härnösands stift, Stefan Nilsson, kyrkoherde i Sundsvall, och Lena Petersson, 

konfirmandkonsulent i Lunds stift, påstår att ett tredje viktigt skäl för ungdomarna som väljer 

                                                             
8
 Ziebertz & Kay 2005, s. 126 

9
 Ziebertz & Kay 2005, s. 142 

10
 Collins-Mayo & Dandelion 2010, s. 182 

11 Ziebertz & Kay 2005, s. 142 
12 Lindgren 2009, s. 134-135 
13 Grahn, Eek & Pettersson 2008, s. 38 
14 Lindgren 2009, s. 134-135 



4 

 

att konfirmera sig är möten med nya människor och gemenskapen som uppstår i 

konfirmandgruppen.
15

 Niklas Grahn, stiftsadjunkt vid Karlstads stift, tillägger att 

sekulariseringen i det svenska samhället har gjort att många av dagens unga inte vet vad 

konfirmandundervisningen innebär och vilka tjänster som erbjuds i och med den, och därför 

väljer de att inte konfirmera sig.
16

 Jonas Eek, teologiedoktor och stiftsteolog vid Göteborgs 

stift, hänvisar till ett tidigare forskningsprojekt kring Svenska kyrkans konfirmandarbete som 

visade att huvudskälet för ungdomarna till att konfirmera sig var traditionella motiv, i andra 

hand kom sociala motiv och i tredje hand kom religiösa motiv. Eek drog slutsatsen att 

konfirmanderna ofta anger olika motiv till beslutet konfirmera sig, i det sistnämnda 

forskningsprojektet uppgav över hälften av konfirmanderna att alla de tre motiven var viktiga 

i valet att bli konfirmand.
17

 

 

Per Pettersson, docent i religionssociologi, söker orsaker till varför det finska 

konfirmanddeltagande är så mycket större än det svenska, och pekar bland annat på 

omfattande utvärdering av konfirmandarbetet som gjordes i Finland på slutet av 1970-talet. 

Utvärderingen resulterade i en radikal omorganisering som bland annat innebar att man 

koncentrerade de omtyckta lägren till sommaren. Efter denna omorganisering steg återigen 

konfirmanddeltagandet i Finland.
18

 En undersökning från 2010 visar att sommarlägren 

fortfarande väger tungt när ungdomarna beslutar sig för att konfirmera sig, en annan faktor 

som ungdomarna uppger som väldigt viktig är att de är döpta. Andra viktiga orsaker till varför 

ungdomarna valde att konfirmera sig är de rättigheter som medkommer när man har 

konfirmerats, till exempel rätten att gifta sig i kyrkan, bli gudförälder och rätten att rösta i 

kyrkovalen. Äldre syskon och vänners positiva ord om deras konfirmandtid var till viss del 

betydelsefulla, men inte avgörande när ungdomarna skulle göra sitt val, religiösa motiv 

förekom men inte i hög grad.
19 

 

Dagens Sverige beskrivs ofta som ett av världens mest sekulariserade länder.
20

 Ordet 

sekularisera definieras av Svenska Akademins ordlista som ”göra världslig; förvärldsliga; 

                                                             
15

 Frisell, Nilsson & Petersson 2008, s. 16 
16

 Grahn, Eek & Pettersson 2008, s. 13 
17 Grahn, Eek & Pettersson 2008, s. 28 
18 Grahn, Eek & Pettersson 2008, s. 62 
19 Collins-Mayo & Dandelion 2010, s. 185-186 
20 Lövheim 2006, s. 29 
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avkristna”.
21

 Med andra ord lever vi i ett av världens med okristna, kristna land – religionen är 

nästintill obetydlig i majoriteten av den svenska befolkningens vardag.
22

 Redan på 1800-talet 

diskuterade akademiker i västvärlden religiositetens försvinnande. På 1960-talet 

sammanfattade antropologen Wallace utvecklingen i följande citat: 

 

religionens evolutionära framtid är  försvinnande. Tron på övernaturliga ting och övernaturliga krafter 

som påverkar naturen utan att lyda naturlagarna kommer att erodera och endast bli till ett intressant 

historiskt minne. /…/ Tron på övernaturliga krafter är dömd att dö ut, överallt på jorden, som ett resultat 

av den ökande vetenskapliga tillämpbarheten och spridningen23 

 

Ovanstående profetia bekräftas av aktuell statistik, som visar att mängden unga besökare i 

Svenska Kyrkan är liten, och att antalet konfirmander sakta men säkert går nedåt.
24

 

 

Lövheim menar dock att sekulariseringen inte har gått så långt att religionen har försvunnit, 

men att den har bytt skepnad från det traditionella jordbrukssamhället fram tills idag.
25

 Bland 

flera andra forskare instämmer Larsson i Lövheims teori, han tänker sig att det finns ett 

intresse för religion bland befolkningen i Sverige, men istället för att utöva eller utforska sin 

religion i det offentliga rummet, är det idag vanligare att man gör det i den privata sfären.
26

 

 

Lindgren förklarar att det låga antalet aktiva ungdomar i kyrkan bland annat beror på att 

dagens ungdomar, till skillnad från deras mor- och farföräldrar som var unga på 1940- och 

1950-talet, saknar personlig erfarenhet av religiös praktik från deras uppväxt. Med detta 

menar Lindgren att unga idag inte får någon nämnvärd religiös fostran, varken i hemmet eller 

i skolan i form av morgonbön, skolämnet kristendomskunskap, söndagsskola och så vidare, 

jämfört med deras mor- och farföräldrar.
27

 Ändå menar Larsson att många ungdomar, trots 

deras brist på personlig erfarenhet av religiös praktik från barndomen, faktiskt har ett intresse 

för religions- och livsåskådningsfrågor. Magnus Hagevi, statsvetare vid Växjö universitet, 

                                                             
21

 <http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista> 
2011-10-31 
22

 Lövheim 2007, s. 29 
23

 Andersson & Sander 2005, s. 42 
24 Lövheim & Sjöborg 2006, s. 15 
25 Lövheim 2007, s. 29 
26 Larsson 2003, s. 18-19 
27 Lindgren 2009, s. 132 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
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vågar till och med påstå att generation X, det vill säga personer födda under 1960- och 1970-

talet och en bit in på 1980-talet, har brutit avkristnandet som har pågått i nästan 200 år. 
28

 

 

Generation X växte således upp i en tid när synen på religions- och livsåskådningsfrågor fick 

en annan status. Larsson menar att det till och med har blivit modernt att diskutera religion,
29

 

Daniel Andersson, filosofiedoktor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet, och Åke 

Sander, professor i religionsbeteendevetenskap, kallar dagens modemedvetna människors 

religionsutövande för en ”kommersialiserad upplevelseindustri”.
30

 Kan dagens unga hålla 

med om Larssons, Anderssons och Sanders teorier? 

 

1.3 Tidigare forskning 

Varje år presenterar Finska och Svenska kyrkan statistik på antalet döpta och konfirmerade 

personer. Men forskning angående ungas relation och attityder till religion har jag upplevt 

vara ganska tunn, speciellt på den finska sidan. 

 

Svenska kyrkan startade år 2003 ett projekt kallat Konfirmand – Kvalitet, vars syfte var att 

utveckla samt öka kvaliteten i deras konfirmandarbete, för att arbeta emot det sjunkande 

antalet konfirmander och på så sätt säkerställa ”den alldeles unika mötesplats mellan kyrka 

och ungdomar som konfirmandarbete innebär”.
31

 Detta utvecklingsarbete resulterade i Vägar 

framåt i Svenska kyrkans konfirmandarbete; Konfirmand – Kvalitet; Rapport från fyra års 

utvecklingsarbete, sammanställd 2008 av Niklas Grahn, Jonas Eek och Per Pettersson.
32

 

Denna rapport tillhandahåller mig användbar information om bland annat svenska ungdomars 

förhållande till konfirmation. 

 

Talande tro: Ungdomar, religion och identitet är en antologi från 2003 redigerad av Göran 

Larsson, vars syfte är att belysa och lyfta fram ungdomars attityder och syn på religion och 

religiositet, vilket han menar att ofta är ett förbisett ämne i samhället, skolan och på högskolor 

och universitet. Kapitlet med samma namn som bokens titel, som dessutom är författad av just 

                                                             
28

 Larsson 2003, s. 18-19 
29 Larsson 2003, s. 18-19 
30 Andersson & Sander 2005, s. 76 
31 Grahn, Eek & Pettersson 2008, s. 6 
32 Grahn, Eek & Pettersson 2008 
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Larsson, tar upp ämnen som jag i detta avseende finner intressanta, bland annat hur 

ungdomars religiösa utövande under tid har förändrats.
33

 

 

Mia Lövheim skrev 2007, på ett forskningsuppdrag om unga och religion, boken Sökare i 

cyberspace; Ungdomar och religion i ett modernt mediesamhälle. I denna bok kallar Lövheim 

dagens unga för ”mediegenerationen”
34

 och beskriver hur ungdomar idag, till skillnad från 

förr, kommer i kontakt med religion via internet.  

 

Lövheim har även tillsammans med Anders Sjöborg sammanställt rapporten Varför kyrkan? 

Ungas röster i Stockholms stift från 2006. Undersökningen skedde på uppdrag av Stockholms 

stift och är en del av projektet Barn och ungas känsla av hemmahörighet i Svenska kyrkan. 

Genom enkäter har Lövheim och Sjöborg tagit reda på varför de unga som är aktiva i kyrkan 

hade valt att vara det, för att på så sätt få reda på vilka hinder unga kan uppleva i relation till 

kyrkan.
35

 Denna rapport har inspirerat mig när jag har utformat enkäten till min egen 

undersökning, eftersom jag till viss del ställer liknande frågor som dessa forskare har gjort. 

 

Ungdomskulturer utformad av Simon Lindgren år 2009, tar upp orsaker till det sjunkande 

antalet konfirmander, men konstaterar att det inte innebär att ungdomar inte skulle ha ett 

intresse för och en relation till religion.
36

 Detta konstaterande utmanar jag i min undersökning. 

 

I mitt sökande efter tidigare forskning om ungdomars relation till religion i Finland har jag 

mött på svårigheter, eftersom en hel del av det material som finns är skrivet på finska. Youth 

in Europe I; An international empirical Study about Life Perspectives är en studie från 2005 

sammanställd av Hans-Georg Ziebertz, teologie doktor vid universitet i Würzburg, och 

William K Kay, professor i teologi vid Glyndwr University. I denna studie har personer födda 

kring år 1987 i flera olika länder i Europa fått svara på enkätfrågor som berört livssyn och 

religionens betydelse.  Kapitlet om Finland bidrar med statistik som jag kan använda mig av 

för att jämföra tidigare forsknings resultat med mina egna.
37

 

 

                                                             
33

 Larsson 2003, s. 13 
34 Lövheim 2007, s. 34 
35 Lövheim & Sjöborg 2006, s. 7 
36 Lindgren 2009, s. 132 
37 Ziebertz & Kay 2005 



8 

 

Även Religion and Youth från 2010, sammanställd av Sylvia Collins-Mayo, lektor i sociologi 

vid Kingston University, och Pink Dandelion, professor vid universitet i Birmingham, bidrar 

med siffror från Finland.
38

 I denna studie undersöks bland annat orsaker till varför ungdomar i 

olika länder väljer att konfirmera sig eller att inte göra det. Forskningen skiljer sig från de 

andra som jag har använt mig av, eftersom den är något yngre. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att jämföra hur ungdomar på Åland och i Gävle ser på religion och 

vilken relation dessa har till kristen religion. Forskning med samma frågeställningar har 

tidigare bedrivits i både Finland och Sverige, men inte en jämförande sådan, därför önskar jag 

att genom min undersökning bidra med ny information.  

 

Jag använder mig av följande frågeställningar: 

 

1) Hur viktig är religion för ungdomar, på Åland och i Gävle? 

2) a) Hur stor andel anser sig vara kristna av ungdomarna på Åland och i Gävle? 

b) I vilken mån är dessa troende kristna? 

3) Vilken relation till kyrkan har ungdomar, på Åland och i Gävle? 

4) Vilka uppfattningar om konfirmation har ungdomar, på Åland och i Gävle? 

5) På vilka sätt skiljer sig ungdomars relation till religion, kristendom, kyrkan och 

konfirmation, på Åland och i Gävle? 

 

1.5 Avgränsningar och material 

Den tidigare forskning som jag har tagit del av och presenterar i inledningskapitlet av denna 

uppsats, består av flera olika undersökningar utförda i flera städer i Sverige och Finland. Det 

är förstås nödvändigt om avsikten är att jämföra ungdomars relation till religion i dessa 

länder, men eftersom tiden begränsar mig i min forskning väljer jag att avgränsa 

undersökningen till en stad i vardera land, som ur ett geografiskt perspektiv är mig närmast. 

                                                             
38 Collins-Mayo & Dandelion 2010 
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Dessutom väljer jag att endast undersöka ungdomars relation till religion, eftersom det är den 

åldersgrupp som angår mig som blivande högstadielärare. Exakt var gränsen går för vilka som 

platsar i ungdomsgruppen går att diskutera, men jag väljer att avgränsa mig till elever i 

årskurs nio. Denna avgränsning anser jag vara lämplig eftersom dessa 15-16-åringar rimligen 

ganska nyligen bör ha gjort valet att konfirmera sig eller inte, och därför kan förväntas ha 

tänkt igenom om och i så fall var de befinner sig på ”kristenhetsskalan” och kan bidra med 

enkätsvar av god kvalitet. I Gävle och på Åland finns flera högstadieskolor och eleverna i 

årskurs nio är många, därför måste jag även göra en avgränsning i antalet enkätsvar – jag har 

inte möjlighet att i denna undersökning höra samtliga 15-16-åringar i Gävle och på Åland. För 

att jag ska ha möjlighet att presenterna en kvantitativ forskning som kan indikera på en trend 

åt något håll, tänker jag mig att ungefär 40 stycken ifyllda enkäter från de båda 

jämförelsekomponenterna är ett passligt antal för en pilotstudie som denna, det vill säga 

sammanlagt 80 stycken enkätsvar.  

 

Jag använder mig av enkäter för att få svar på mina frågeställningar. Jag anser att enkäter 

lämpar sig bättre än intervjuer i denna undersökning, eftersom jag vill veta ”trenden” bland 

ungdomarna – hur majoriteten ser på religion. Därför krävs en stor mängd tolkningsmaterial, 

vilket är möjligt att samla in genom enkäter. Personligen kan jag tycka att intervjuer skulle ge 

uppsatsen mer personlighet och därför göra den mer lättläst, men jag väljer att inte använda 

mig av intervjuer eftersom ett sådant tillvägagångssätt endast skulle ge uppsatsen mer färg 

utan att svara på frågeställningarna. 

 

 

2 METODBESKRIVNING 

 

2.1 Metod 

I denna uppsats undersöks inställningen till religion hos ungdomar på Åland och i Gävle, och 

i vilken mån de anser sig själva vara religiösa. Undersökningen bygger på 80 stycken 

intervjuer genomförda i form av enkätfrågor. Enkäterna har fyllts i av elever i årskurs nio i 

skolor på Åland och i Gävle. Jag har inte gjort någon skillnad mellan eleverna, utan alla som 

har velat och som har haft tid att delta i undersökningen har fått göra det. 
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2.2 Enkäten 

Enkäten som jag har sammanställt och som ligger som grund för min undersökning är 

uppdelad i tre delar; del 1 riktar sig till samtliga elever; del 2 riktar sig till de konfirmerade 

eleverna; del 3 riktar sig till de elever som inte är konfirmerade. Frågorna ska således 

besvaras enskilt och utifrån varje elevs egen erfarenhet av religion. I del 1, som riktar sig till 

alla elever, oavsett religiös tillhörighet, frågar jag eleverna hur de ser på religion, hur troende 

de anser sig vara, hur ofta de berörs av något religiöst ämne och deras förhållande till kyrkan. 

I del 2 ställer jag frågor rörande ungdomarnas konfirmation, varför de valde att konfirmera sig 

och vad de tyckte om konfirmandtiden. I del 3 vill jag veta varför de svarande valde att inte 

konfirmera sig. Hela enkäten finns att läsa under rubriken Bilagor.  

 

Jag försöker att minimera risken för missförstånd när enkäten fylls i, genom att ha tydliga 

frågor och ett lagom antal svarsalternativ. Ett för stort antal svarsalternativ kan bidra till att 

eleverna inte orkar läsa igenom dem, vilket minskar kvaliteten på svaren. Vid några tillfällen 

har en fråga många svarsalternativ, men för att förenkla ifyllandet för eleverna har jag satt in 

blankrader, det torde då bli tydligare att se vilken fråga eleven svarar på. Jag har även en 

tydlig layout som är genomgående i hela enkäten, till exempel använder jag mig inte av 

onödiga tecken såsom citattecken vid varje svarsalternativ, eftersom det tenderar att störa 

koncentrationen hos vissa av eleverna. Frågorna i enkäten är formulerade på ett sådant sätt att 

eleverna ska fylla i med ett enkelt kryss [X] vid det eller de svarsalternativ som passar dem 

bäst. Detta tillvägagångssätt föredrar jag i denna undersökning eftersom det ger eleverna mer 

tid att fundera igenom sina svar, då de inte behöver uttrycka sig med egna ord. Eleverna fyller 

i enkäten under lektionstid medan jag är närvarande, för att ha möjlighet att reda ut eventuella 

frågetecken som kan uppstå, men även för att motivera eleverna att verkligen tänka igenom 

sina svar, genom att visa personen bakom undersökningen och därmed göra den mer 

personlig. 

 

Vid skapandet av enkäten har jag funnit inspiration i andra forskares frågeformulär. Grahn, 

Eek och Pettersson använde sig i deras undersökning av en enkät som jag ansåg att hade en 

tydlig och hanterbar layout, frågorna var välformulerade och anpassade för ungdomar.
39

 Även 

Lövheim och Sjöborg anser jag att har använt sig av en klar och lätthanterbar struktur i sin 

                                                             
39 Grahn, Eek & Pettersson 2008, s. 130 
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opinionsundersökning.
40

 Collins-Mayos och Dandelions enkät innehöll frågor som var 

relevanta för min undersökning. Eftersom jag har tagit del av dessa forskares enkät samt 

enkätsvar, har jag fått hjälp att komma fram till vad jag verkligen vill fråga ungdomarna, men 

även fått en förståelse om att enkätsvaren kan variera beroende på hur jag formulerar frågan.
41

  

 

2.3 Tillförlitlighet 

Detta arbete grundar sig på en opinionsundersökning som har genomförts med hjälp av en 

enkät. De personer som deltog i undersökningen blev informerade om att de fick den tid de 

behövde för att noga hinna tänka igenom sina svar på enkätfrågorna, samt uppmanade att 

kryssa i det eller de alternativ som passade bäst med deras egna åsikter. Jag tänker mig att 

detta tillvägagångssätt ökar tillförlitligheten hos deltagarnas svar, eftersom ingen stress borde 

ha påverkat dem att skynda igenom svaren. Dock kan jag som skapare av enkäten, inte med 

säkerhet säga att de på förhand givna svarsalternativen täcker alla de åsikter och uppfattningar 

som deltagarna kan tänkas besitta. I en sådan situation finns det naturligtvis en risk att 

deltagaren väljer att kryssa i ett svarsalternativ som passar in ungefär med sin egen 

uppfattning. Om en sådan situation skulle uppstå ofta, blir resultat således endast ungefärligt 

och inte en exakt spegling av ungdomarnas religiösa engagemang. Dock blev deltagarna 

informerade om att de hade möjlighet att formulera ett svar med egna ord om så skulle vara 

nödvändigt. 

 

Jag anser att en enkätundersökning som tillvägagångssätt för att genomföra en 

pilotundersökning som kan indikera på en majoritetsuppfattning är tillförlitligt, eftersom 

resultatet presenteras i form av statistik och inte till exempel tolkningar av intervjuer. Således 

minskar risken för feltolkning och missförstånd mellan informant och den som intervjuar, å 

andra sidan finns istället risk för misskalkylering vid sammanställning av enkätsvaren.  

 

2.4 Etiska principer 

Deltagandet i enkätundersökningen värderas högt eftersom detta arbete annars inte skulle vara 

möjligt att genomföra, därför är det viktigt för mig att de unga aktörerna behandlas med 

omsorg och rättvisa. Forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle är nyligen tillsatt för att 

säkerställa de forskningsetiska bedömningar som görs på examensarbeten likt detta. Det finns 

                                                             
40 Lövheim & Sjöborg 2006, s. 95 
41 Collins-Mayo & Dandelion 2010 
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ingen lag som bestämmer att all forskning som bedrivs på Högskolan i Gävle ska etikprövas, 

istället uppmanar forskningsetiska rådet till tillämpning av god forskningsetik i alla arbeten.
42

  

 

Forskningsetiska rådet tipsar på Högskolan i Gävles hemsida om Codex – regler och riktlinjer 

för forskning. På denna hemsida diskuteras dilemmat med forskning som involverar barn – å 

ena sidan är det svårt att få ett användbart och informerat samtycke från barn, eftersom deras 

förmåga att bedöma risker och överblicka konsekvenser är begränsad, och de lättare kan låta 

sig påverkas av andra. Å andra sidan kan ett avståndstagande av forskning som involverar 

barn innebära att de utsätts för andra risker. På grund av denna forskningsetiska problematik, 

har särskilda regelverk upprättats och godkänts av Europarådet, Europaparlamentet, FN och 

European Social Charter. I dessa regelverk framgår bland annat att ” barn skall få forma egna 

uppfattningar om det som berör dem, uttrycka dessa fritt och att vuxna bör respektera dessa 

uppfattningar.”
43

 I vissa fall ska dock båda vårdnadshavare till ett barn informeras och ge 

samtycke till forskningen, men om barnet har fyllt 15 år och inser vad forskningen innebär, 

krävs inte vårdnadshavarnas samtycke, detta enligt Lagen om etikprövning 18 §.
44

 Således har 

jag inte krävt samtycke av vårdnadshavarna till deltagarna i min undersökning, eftersom dessa 

är 15 år fyllda, utan endast informerat dem om innehållet i enkäten, samt om betydelsen av 

anonymitet och frivillighet.  

 

För att bevara anonymiteten väljer jag att inte avslöja vilka högstadieskolor och klasser i 

Gävle och på Åland som har deltagit i undersökningen, eftersom berörda kommuner är väldigt 

små ur ett invånarperspektiv, och därmed är även antalet elever i varje högstadieskola litet. På 

grund av den låga invånarmängden, tänker jag mig att det kan finnas en risk för avslöjande av 

deltagares identitet, särskilt i fall där enkätsvar sviker från opinionens i hög grad.  

 

2.5 Disposition 

Introduktionskapitlet och kapitlet med metodbeskrivning följs av den empiriska delen som 

består av resultaten av min forskning. I kapitel fyra diskuterar och jämför jag andra forskares 

resultat med mina egna, samt likheter och skillnader i religiöst engagemang bland ungdomar i 

Gävle och på Åland. I det avslutande kapitlet väger jag för- och nackdelar med valet av 

                                                             
42 <http://www.hig.se/Ext/Sv/Forskning/Forskningsorganisation/Forskningsetiska-radet.html> 2011-11-15 
43 <http://www.codex.uu.se/manniska1.shtml> 2011-11-15 
44 <http://www.codex.uu.se/manniska1.shtml> 2011-11-15 

http://www.hig.se/Ext/Sv/Forskning/Forskningsorganisation/Forskningsetiska-radet.html
http://www.codex.uu.se/manniska1.shtml
http://www.codex.uu.se/manniska1.shtml
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undersökningsämne och med mitt tillvägagångssätt mot varandra, samt diskuterar vad jag 

eventuellt hade kunnat göra annorlunda för att öka arbetets kvalitet ytterligare. Jag tipsar även 

om hur framtida forskare, utifrån denna pilotstudie, skulle kunna forska vidare på samma 

ämne. 

 

I introduktionskapitlet presenterar jag mina tankar som födde idén om ämne till mitt 

examensarbete, men jag hänvisar även till det vetenskapliga syftet. I denna del av uppsatsen 

introducerar jag också tidigare forskare, som delvis bidrar med inspiration men framförallt 

med deras egna resultat. I det andra kapitlet avslöjar jag med noggrannhet hur jag har gått 

tillväga för att genomföra undersökningen och komma fram till de resultat som jag har. Detta 

är viktigt eftersom kommande forskare eller andra tänkbara intresserade personer dels ska ha 

möjlighet att pröva min forskning, men också ha möjlighet till att arbeta vidare där jag 

slutade. För att tillförsäkra dessa möjligheter finns enkäten i sin ursprungliga form alla sist i 

uppsatsen. Kapitel tre som består av undersökningen innehåller tabeller och diagram som 

redogör för enkätsvaren. Eftersom syftet med undersökningen är att jämföra två komponenter 

med varandra, presenterar jag resultaten från de olika kommunerna i samma kapitel. 

Diskussionskapitlet är i denna uppsats en del av empirin, eftersom jag nu jämför resultaten 

från Gävle och Åland med varandra och därmed torde besvara den sista frågeställningen. 
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3 UNDERSÖKNING 

 

I detta kapitel presenterar jag resultaten av min undersökning. Jag anser att vissa av 

enkätsvaren, till exempel ja- eller nej-svar, lämpar sig för presentation i form av diagram, 

medan de svar som berör ungdomarnas åsikter och värderingar presenteras tydligast i tabeller. 

Jag presenterar inte enkätsvaren i den ordning som ungdomarna har besvarat frågorna, utan i 

den ordning som enkätsvaren besvarar eller berör mina frågeställningar. Efter varje diagram 

eller tabell följer en presentation av enkätsvaren i textform, detta anser jag är viktigt för att 

undvika missförstånd när diagrammen och tabellerna tolkas. 

 

3.1 Enkätresultat 

De följande underrubrikerna representerar mina frågeställningar, i den ordning som de är 

formulerade under Syfte och frågeställningar. De åländska och de svenska enkätdeltagarnas 

svar hålls åtskilda genom hela presentationen, vilket underlättar vid besvarandet av den femte 

och sista frågeställningen, som är en jämförelse av de olika skolornas enkätsvar. 

 

3.1.1 Hur viktigt är religion? 

Följande enkätsvar ger en insikt i hur deltagarna i undersökningen värderar religion, som jag 

frågar efter i första frågeställningen: 

 

 Hur viktigt är religion för ungdomar, på Åland och i Gävle? 

 

 

 
Figur 1: Enkätsvar på frågan Är du medlem i något religiöst trossamfund? 

Källa: Personlig kommunikation, november, 2011 

65% 

43% 

18% 

28% 

18% 
30% 

Åland Gävle 

Är du medlem i något religiöst trossamfund? 

Ja Nej Vet inte 
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I figur ett illustreras hur många av enkätdeltagarna som är medlem i ett religiöst trossamfund. 

Av de åländska deltagarna var 65 procent medlem i ett religiöst trossamfund, 18 procent 

svarade det motsatta, lika många visste inte om de var medlemmar eller ej. Antalet som 

svarade ja på frågan var 22 procentenheter lägre hos ungdomarna i Gävle, där 43 procent 

uppgav att de var medlemmar i något religiöst trossamfund. Av deltagarna i Gävle menade 28 

procent att de inte var medlemmar, 30 procent visste inte. 

 

Andelen som inte vet om de är medlemmar i något religiöst trossamfund i Gävle är således 

nästan var tredje person. Detta gör att antalet enkätdeltagare som har svarat ja eller nej inte är 

fullt pålitliga, dessa skulle egentligen vara många fler. Längre fram i texten svarar över 

hälften (63 procent) av enkätdeltagarna från Gävle att de är döpta, vilket ger en indikation på 

att majoriteten av de som inte vet om det är medlemmar i något religiöst trossamfund, 

egentligen borde ha svarat ja på den frågan. Dock är det möjligt att några av dessa personer 

som har blivit döpta, senare har skrivits ur kyrkan utan att de är medvetna om det och således 

borde ha svarat nej på frågan, men det är ej troligt att denna grupp skulle vara så stor som var 

tredje person av alla enkätdeltagare från Gävle. 

 

Tabell 1: Enkätsvar på frågan Hur viktigt är religion för dig? 
Inte alls 

viktigt

Inte särskilt 

viktigt Ganska viktigt Viktigt Väldigt viktigt

Hur viktigt är religion för dig? 36% 28% 23% 8% 5% Åland

28% 18% 20% 15% 20% Gävle  
Källa: Personlig kommunikation, november 2011 

 

I tabell ett presenteras resultatet av hur viktigt samtliga deltagare anser att religion är. Av de 

åländska ungdomarna tycker 64 procent att religion inte alls eller inte i hög grad är viktigt, 

medan 13 procent finner religion viktigt eller väldigt viktigt. Av deltagarna från Gävle anser 

46 procent att religion inte alls eller inte i hög grad är viktigt, vilket är 18 procentenheter lägre 

än Åland. Desto fler anser i Gävle att religion är viktigt eller väldigt viktigt, nämligen 35 

procent, 22 procentenheter fler än Åland. 
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Tabell 2: Enkätsvar på frågor som behandlar deltagarnas religiösa vanor i praktiken. 

Aldrig

Mindre än 

en gång i 

månaden

En gång i 

månaden

Varje 

vecka

Varje 

dag

Hur ofta tänker du på religion? 13% 46% 13% 23% 5%  Åland

23% 23% 13% 18% 25%  Gävle

Hur ofta läser du religiösa texter? 67% 28% 3% 3% 0  Åland

63% 18% 13% 8% 0 Gävle

Hur ofta säker du på internet efter religiösa ämnen? 69% 23% 5% 0 0  Åland

58% 30% 10% 0 3%  Gävle 

Hur ofta ber du? 56% 30% 5% 8% 0  Åland

55% 20% 3% 8% 15%  Gävle

Hur ofta deltar du i religiösa engagemang? 49% 36% 13% 0 3%  Åland

63% 18% 8% 8% 3%  Gävle

Hur ofta tänker du på meningen med livet? 18% 10% 26% 36% 10%  Åland

13% 30% 28% 8% 23%  Gävle

Källa: Personlig kommunikation, november 2011 

 

I tabell två uppges hur ofta samtliga deltagare utövar en religiös aktivitet eller en aktivitet som 

har med religion att göra. Aldrig eller mindre än en gång i månaden tänker 59 procent av de 

åländska deltagarna på religion, 28 procent gör det varje vecka eller varje dag. I Gävle är 

siffrorna mer jämt fördelade, där 46 procent aldrig eller mindre än en gång i månaden tänker 

på religion, och 43 procent gör det varje vecka eller varje dag. Ingen av samtliga deltagare 

läser religiösa texter (till exempel bibeln eller koranen) varje dag, få gör det varje vecka, 95 

procent av de åländska deltagarna och 81 procent av deltagarna från Gävle gör det aldrig eller 

mindre än en gång i månaden. Nästan lika sällan händer det att någon av deltagarna söker 

efter religiösa ämnen på internet, då 92 procent av de åländska ungdomarna, och 88 procent 

av deltagarna från Gävle, menar att de aldrig eller mindre än en gång i månaden gör det. De 

som oftast söker efter religiösa ämnen på internet av deltagarna från Åland gör det ungefär en 

gång i månaden och består av 5 procent av de svarande. 3 procent av deltagarna från Gävle 

söker på internet efter religiösa ämnen varje dag. 86 procent av de åländska deltagarna ber 

aldrig eller mindre än en gång i månaden, 13 procent gör det ungefär en gång i månaden eller 

en gång i veckan, ingen ber varje dag. Av ungdomarna från Gävle uppger 15 procent att de 

ber varje dag, 11 procent gör det varje vecka eller en gång i månaden, och 75 procent gör det 

aldrig eller mindre än en gång i månaden. Aldrig eller mindre än en gång i månaden deltar 85 

av deltagarna från Åland i religiösa engagemang, 13 procent gör det ungefär en gång i 

månaden och 3 procent gör det varje dag.  Av deltagarna från Gävle deltar 81 procent aldrig 

eller mindre än en gång i månaden i religiösa engagemang, 16 procent gör det ungefär en 
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gång i månaden eller varje vecka, 3 procent gör det varje dag. Meningen med livet tänker 28 

procent av de åländska deltagarna på aldrig eller mindre än en gång i månaden, 26 procent gör 

det ungefär en gång i månaden och 46 procent gör det varje vecka eller varje dag. Av 

ungdomarna från Gävle menar 43 procent att de aldrig eller mindre än en gång i månaden 

tänker på meningen med livet, 28 procent gör det ungefär en gång i månaden, 31 procent gör 

det varje vecka eller varje dag. 

 

Tabell 3: Enkätsvar på påståenden angående religionens betydelse för deltagarna. 

Håller 

verkligen 

inte med

Håller inte 

riktigt med

Håller inte med, 

men säger inte 

emot heller

Håller med 

till viss del

Håller 

verkligen 

med

Min religion hjälper mig att klara av 

svårigheter i livet. 35% 28% 35% 3% 0 Åland

30% 18% 28% 8% 18% Gävle

Min religion hjälper mig att bli en bättre 

människa. 44% 24% 27% 5% 0 Åland

35% 10% 25% 10% 20% Gävle

Religion är viktigt för mig eftersom jag 

älskar Gud. 61% 24% 10% 2% 2% Åland

55% 10% 8% 8% 20% Gävle

Religion är meningslöst. 20% 20% 32% 17% 12% Åland

38% 8% 23% 18% 13% Gävle

Källa: Personlig kommunikation, november 2011 

 

I tabell tre frambringas resultaten av samtliga deltagares syn på sin religion. Av de deltagarna 

från Åland håller 63 procent verkligen inte eller inte riktigt med om att religion hjälper dem 

att klara svårigheter i livet, 35 procent tycker varken eller och 3 procent håller med till en viss 

del. Av deltagarna från Gävle säger 48 procent emot påståendet att religion hjälper dem att 

klara svårigheter, 28 procent håller inte med men säger inte emot heller, 26 procent håller med 

helt eller till viss del. Påståendet att religion hjälper dem att bli bättre människor håller 68 

procent av de åländska ungdomarna verkligen inte eller inte riktigt med om, 27 procent håller 

inte med men säger inte emot heller, 5 procent anser att det stämmer till viss del. 23 

procentenheter lägre, det vill säga 45 procent av deltagarna från Gävle, håller verkligen inte 

eller inte riktigt med om att religion hjälper dem att bli bättre människor, desto fler håller helt 

eller till viss del med om påståendet, nämligen 30 procent. Av deltagarna från Åland håller 85 

procent verkligen inte eller inte riktigt med om påståendet att religion är viktigt för de älskar 

Gud, 10 procent tycker varken eller och 4 procent håller med till viss del eller helt. 20 
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procentenheter lägre, det vill säga 64 procent av deltagarna från Gävle, håller verkligen inte 

eller inte riktigt med om påståendet, 8 procent säger inte emot men håller inte med heller, 

medan 28 procent håller med helt eller till viss del. 40 procent av de åländska deltagarna anser 

inte att religion är meningslöst, 32 tycker varken eller, 29 procent att påståendet stämmer. Av 

deltagarna från Gävle anser 46 procent att religion inte är meningslöst, 23 procent tycker 

varken eller, 31 procent tycker att religion är helt eller till viss del meningslöst. Av de 

åländska ungdomarna anser 39 procent att deras åsikter om religion inte kan förändras, 15 

procent tycker varken eller, 46 procent anser att åsikterna kan förändras. 42 procent av 

deltagarna från Gävle anser att deras åsikter om religion inte kan förändras, 32 procent säger 

inte emot men håller inte med heller, 26 procent menar att åsikterna kring religion kan 

förändras. 

 

3.1.2 Sammanfattning 

Genom enkätresultaten som presenteras ovan tolkar jag hur viktigt enkätdeltagarna anser att 

religion är för dem. När frågan ställs rakt ut till enkätdeltagarna, svarar majoriteten att religion 

inte är särskilt viktigt. Andelen som menar att religion är viktigt är större hos deltagarna från 

Gävle, trots att enkätdeltagarna från Åland är fler som vet att de är medlemmar i något 

religiöst trossamfund. I tabell två betonas Gävledeltagarnas intresse för religion, då de på alla 

frågor utom den sista är fler än de åländska deltagarna som varje dag eller varje vecka tänker 

på religion, läser religiösa texter, ber och så vidare. Meningen med livet tänker de åländska 

deltagarna oftare på än deltagarna från Gävle, vilket visar att intresse för existentiella frågor 

ändå finns hos de åländska deltagarna, även om det inte uttrycks i religiösa handlingar lika 

ofta som hos Gävledeltagarna. 

 

I tabell tre avläses om deltagarna har positiva eller negativa erfarenheter av religion. Positiva 

erfarenheter tycks fler av deltagarna från Gävle ha – fler av dem anser att deras religion 

hjälper dem att klara av svårigheter, att bli bättre människor och känner samhörighet med gud 

– jämfört med de åländska deltagarna. Jag tänker mig att de positiva erfarenheterna leder till 

större uppskattning av religion, därmed understryks men även förklaras varför religion 

upplevs som viktigare av Gävledeltagarna än av de åländska deltagarna. 
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3.1.3 Är de unga troende kristna? 

Följande enkätsvar svarar inte på ungdomarnas syn på religion i allmänhet, utan här har 

frågorna preciserats till kristendom. I detta avsnitt har deltagarna även svarat på frågor 

angående deras religiösa engagemang. Detta för att besvara min andra frågeställning som är 

delad i två frågor: 

 

a) Hur stor andel anser sig vara kristna av ungdomarna på Åland och i Gävle? 

b) I vilken mån är dessa troende kristna? 

 

Tabell 4: Enkätsvar på frågan Hur kristen skulle du säga att du är? 

Ickekristen Väldigt lite kristen Lite kristen Ganska kristen Kristen

Hur kristen skulle du säga att du är? 36% 18% 28% 10% 8% Åland

49% 19% 15% 15% 5% Gävle

Källa: Personlig kommunikation, november 2011 

 

I tabell fyra presenteras samtliga deltagares svar på hur kristna de själva anser sig vara. Av de 

åländska deltagarna anser 54 procent att de inte är eller är väldigt lite kristna, 28 procent ser 

sig själva som lite kristna, 18 procent definierar sig som ganska kristen eller helt kristen. 

Deltagarna från Gävle som inte eller i liten grad ser sig själva som kristna är 12 

procentenheter högre jämfört med Åland, nämligen 66 procent. 15 procent menar att de är lite 

kristna och 20 procent säger att de är ganska eller helt kristna. 

 

 

Figur 2: Enkätsvar på frågan I vilket religiöst trossamfund är du medlem? 

Källa: Personlig kommunikation, november 2011 

3% 

28% 

70% 20% 

28% 

53% 

Åland Gävle 

I vilket religiöst trossamfund är du medlem? 

Ej medlem i ett trossamfund 

Annat 

Finska kyrkan 

Svenska kyrkan 
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I figur två anges vilket religiöst trossamfund som enkätdeltagarna är medlem i. I Svenska 

kyrkan uppgav 3 procent av de åländska ungdomarna att de är medlemmar, 70 procent är 

medlemmar i Finska kyrkan, ingen anger att de är medlemmar i något annat religiöst 

trossamfund än de som ingick bland svarsalternativen, 28 procent är ej medlemmar i ett 

religiöst trossamfund överhuvudtaget. Ingen av deltagarna från Gävle är medlem i Finska 

kyrkan, men 28 procent är medlem i Svenska kyrkan, 20 procent är medlemmar i något annat 

religiöst trossamfund, 53 procent är inte medlemmar i något trossamfund alls. 

 

Vid en jämförelse av siffrorna i ovanstående figur (figur 2) och figur 1 kan återigen 

tolkningen att vissa av enkätdeltagarna är osäkra på om de är medlemmar i något religiöst 

trossamfund göras, men nu tycks även vissa av de åländska ungdomarna ej veta vilket 

svarsalternativ som stämmer in på dem. Vid första gången möjligheten gavs att svara att de 

inte var medlemmar i något trossamfund, svarade 18 procent av de åländska enkätdeltagarna, 

men andra gången som samma svarsalternativ fanns med svarade 28 procent. Osäkerheten 

tycks vara större hos ungdomarna från Gävle, där 28 procent svarade vid första tillfället att de 

inte var medlemmar i något religiöst trossamfund, men andra gången som det svarsalternativet 

fanns med svarade 53 procent. Även här finner jag det rimligt att anta att antalet 

enkätdeltagare som svarade att de var med i Finska eller Svenska kyrkan egentligen skulle ha 

varit större, med tanke på andelen som har angivit att de är döpta, men att det råder en viss 

osäkerhet hos ungdomarna från både Åland och Gävle. 

 

 

55% 

72% 

43% 
21% 

3% 8% 

Åland Gävle 

Tycker du att du är uppvuxen i ett kristet hem? 

Ja 

Till viss del 

Nej 
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Figur 3: Enkätsvar på frågan Tycker du att du är uppvuxen i ett kristet hem? 

Källa: Personlig kommunikation, november 2011 

 

I figur tre frambringas resultatet av hur många av deltagarna som anser att de är uppvuxna i 

ett kristet hem. Av de åländska svarande tycker 55 procent att de inte är uppvuxna i ett kristet 

hem, 43 procent uppgav att de var det till viss del och 3 procent svarade att de var uppvuxna i 

ett kristet hem. I Gävle var andelen som inte tyckte att de var uppvuxna i ett kristet hem 17 

procentenheter högre än på Åland, nämligen 72 procent. 21 procent av deltagarna från Gävle 

ansåg att de var uppvuxna i ett kristet hem till viss del och 8 procent svarade ja på frågan. 

 

Tabell 5: Enkätsvar på frågor angående deltagarnas tro på Gud och Jesus. 

Nej

I liten 

grad Ungefär

I hög 

grad Ja

Jag tror att det finns en Gud eller någon form av högre makt. 30% 30% 20% 8% 13% Åland

33% 13% 21% 8% 26% Gävle

Jag tror att Jesus har funnits. 15% 28% 23% 20% 15% Åland

26% 13% 21% 5% 41% Gävle

Jag tror att Jesus blev levande igen efter sin död på korset. 60% 25% 13% 3% 0 Åland

56% 15% 13% 5% 13% Gävle

Jag tror att Jesus var Guds son. 40% 25% 23% 8% 5% Åland

59% 8% 15% 5% 13% Gävle

Jag tvivlar ibland - finns det någon Gud eller inte? 23% 15% 28% 28% 13% Åland

31% 13% 21% 28% 10% Gävle

Man kan vara en religiös person utan att tillhöra något 

särskilt trossamfund 3% 3% 33% 23% 43% Åland

13% 8% 28% 18% 33% Gävle

Källa: Personlig kommunikation, november 2011 

 

I tabell fem uppges resultaten av deltagarnas syn på Gud, Jesus och religiositet. Av de 

åländska deltagarna svarar 60 procent nej eller i liten grad på påståendet att det finns en Gud 

eller någon form av högre makt. 20 procent håller ungefär med om påståendet, 21 procent tror 

i hög grad eller med säkerhet att det finns en Gud eller någon form av högre makt. Av 

ungdomarna från Gävle svarar 46 procent nej eller att de i liten grad tror att det finns en Gud 

eller någon form av högre makt. 21 procent håller ungefär med om påståendet, 34 procent tror 

i hög grad eller med säkerhet att det finns en Gud eller någon form av högre makt. Att Jesus 

har funnits tror inte eller tror i liten grad 43 procent av de åländska ungdomarna, 23 procent 

tror i ganska hög grad att Jesus har funnits och 35 procent tror det i hög grad eller med 

säkerhet. Av deltagarna från Gävle tror 39 procent att Jesus med säkerhet inte eller i liten grad 

har funnits, 21 procent tror i ganska hög grad att Jesus har funnits och 46 procent tror det i 
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hög grad eller med säkerhet. Av de åländska ungdomarna tror 85 procent i liten grad eller inte 

alls att Jesus blev levande igen efter sin död på korset, 13 procent tror det i ganska hög grad 

och 3 procent tror det i hög grad, ingen tror det med säkerhet. Av deltagarna från Gävle tror 

71 procent i liten grad eller inte alls att Jesus blev levande igen efter sin död på korset, 13 

procent tror det i ganska hög grad och 18 procent tror det i hög grad eller med säkerhet, vilket 

skiljer sig med 15 procentenheter från de åländska enkätsvaren. Av de åländska deltagarna 

håller 65 procent inte med om påståendet att Jesus var Guds son, 23 procent håller med i 

ganska hög grad, 13 procent håller med i hög grad eller med säkerhet. Av ungdomarna från 

Gävle håller 67 procent inte med om påståendet att Jesus var Guds son, 15 procent håller med 

i ganska hög grad, 18 procent håller med i hög grad eller med säkerhet. Av de åländska 

ungdomarna menar 38 procent att de aldrig eller sällan tvivlar om det finns någon Gud eller 

inte, 28 procent tvivlar ibland och 41 procent gör det ofta eller alltid. Av deltagarna från 

Gävle menar 44 procent att de aldrig eller sällan tvivlar om det finns någon Gud eller inte, 21 

procent tvivlar ibland och 38 procent gör det ofta eller alltid. Av de åländska deltagarna anser 

6 procent att man måste eller bör tillhöra ett religiöst trossamfund om man är en religiös 

person, 33 procent anser att det inte är nödvändigt och 66 procent anser att man kan vara en 

religiös person utan att tillhöra något särskilt trossamfund. Av ungdomarna från Gävle anser 

21 procent att man måste eller bör tillhöra ett religiöst trossamfund om man är en religiös 

person, vilket är 15 procentenheter fler än de åländska enkätresultaten. 28 procent anser att 

det inte är nödvändigt och 51 procent anser att man kan vara en religiös person utan att 

tillhöra något särskilt trossamfund. 

 

3.1.4 Sammanfattning 

Fler av de åländska deltagarna placerar sig någonstans mellan lite kristen och kristen än 

Gävledeltagarna, som istället är fler som ser sig själva som ickekristen. Nästan varannan av 

deltagarna från Åland, och var tredje av deltagarna från Gävle, anser sig vara mer eller mindre 

kristen. Betydligt fler av de åländska deltagarna har också svarat att de är medlemmar i den 

statliga kyrkan, men som jag skrev tidigare är just dessa siffror inte fullt pålitliga på grund av 

en omedvetenhet hos främst enkätdeltagarna från Gävle. Majoriteten av samtliga 

enkätdeltagare är dock av den åsikten att man kan vara en religiös person fastän man inte 

tillhör något trossamfund. Detta skulle således innebära att trots att fler av de åländska 

deltagarna är medvetna om att de är medlemmar i kyrkan, behöver det inte nödvändigtvis 

betyda att dessa är mer religiösa än Gävledeltagarna. Fler av deltagarna från Åland anser att 
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de har eller till viss del har vuxit upp i ett kristet hem, nästan varannan, jämfört med knappt en 

fjärdel av Gävledeltagarna.  

 

Trots att andelen kristna är större hos de åländska deltagarna, tror fler av deltagarna från 

Gävle att Gud mer eller mindre finns, nämligen mer än fem av tio, jämfört med fyra av tio hos 

de åländska deltagarna. Dock tvivlar många av enkätdeltagarna om det finns någon Gud eller 

inte, mer exakt sju av tio hos de åländska deltagarna och sex av tio hos deltagarna från Gävle. 

Även att Jesus har funnits tror mer eller mindre något fler av Gävledeltagarna, nästan sju av 

tio, jämfört med nästan sex av tio av deltagarna från Åland. Dubbelt fler av deltagarna från 

Gävle än från Åland tror mer eller mindre att Jesus blev levande igen efter sin död på korset, 

närmare bestämt tre av tio jämfört med en och en halv av tio. Nästan var tredje av samtliga 

enkätdeltagare tror mer eller mindre att Jesus var Guds son. Samtliga enkätsvar visar dock på 

ett lågt religiöst engagemang och de troende kristna är i alla frågor, förutom i frågan angående 

Jesus existens, en minoritet. 

 

3.1.5 Vilken relation till kyrkan har de unga? 

 

 Vilken relation till kyrkan har ungdomar, på Åland och i Gävle? 

 

Tabell 7: Enkätsvar på frågor kring enkätdeltagarnas syn Gudstjänster och bibeln. 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

Jag tycker att det är slöseri med tid att delta i Gudstjänster. 23% 15% 25% 20% 18% Åland

36% 10% 23% 13% 18% Gävle

Jag tycker att bibeln är aktuell idag. 50% 28% 15% 3% 5% Åland

44% 21% 15% 5% 15% Gävle

Källa: Personlig kommunikation, november 2011 

 

I tabell sju presenteras enkätsvaren av deltagarnas syn på Gudstjänster och bibeln. Av de 

åländska deltagarna anser 38 procent att det sällan eller aldrig är slöseri med tid att delta i 

Gudstjänster. 25 procent tycker att det ibland kan vara slöseri med tid, 38 procent menar att 

det ofta eller alltid är slöseri med tid att delta i Gudstjänster. Av ungdomarna från Gävle anser 

46 procent att det aldrig eller sällan är slöseri med tid att delta i Gudstjänster. 23 procent 

tycker att det ibland kan vara slöseri med tid, 31 procent menar att det ofta eller alltid är 

slöseri med tid att delta i Gudstjänster. Av de åländska ungdomarna upplever 78 procent 

bibeln sällan eller aldrig som aktuell idag, 15 procent tycker att den ibland kan vara aktuell 
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och 8 procent menar att den ofta eller alltid upplevs som aktuell idag. Av deltagarna från 

Gävle upplever 65 procent bibeln sällan eller aldrig som aktuell idag, 15 procent tycker att 

den ibland kan vara aktuell och 20 procent menar att den ofta eller alltid upplevs som aktuell 

idag. 

 

 
Figur 5: Enkätsvar på frågan Har du någon gång varit i kontakt med kyrkan? 

Källa: Personlig kommunikation, november 2011 

 

I figur fem illustreras enkätdeltagarnas svar på frågan om de någon gång varit i kontakt med 

kyrkan. Av de åländska deltagarna har samtliga svarat ja på frågan, men av ungdomarna från 

Gävle har endast 65 procent någon gång varit i kontakt med kyrkan, vilket är en skillnad med 

35 procentenheter. 
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Tabell 8: Enkätsvar på frågor angående enkätdeltagarnas kontakt med kyrkan. 

Jag har deltagit i… Nej Ja

kyrkans barnkör. 68% 32% Åland

73% 27% Gävle

kyrkans grupp för 7-9 åringar. 88% 12% Åland

78% 22% Gävle

kyrkans grupp för 10-12 åringar. 90% 10% Åland

85% 15% Gävle

kyrkans ungdomskör. 88% 12% Åland

85% 15% Gävle

kyrkans ungdomsgrupp. 85% 15% Åland

68% 32% Gävle

dop i kyrkan. 15% 85% Åland

16% 84% Gävle

skolavslutning i kyrkan. 18% 82% Åland

24% 76% Gävle

gudstjänst i kyrkan. 13% 87% Åland

44% 56% Gävle

bröllop i kyrkan. 38% 62% Åland

52% 48% Gävle

begravning i kyrkan. 26% 74% Åland

32% 68% Gävle  
Källa: Personlig kommunikation, november 2011 

 

I tabell åtta presenteras hurdan kontakt enkätdeltagarna har haft med kyrkan. Av de åländska 

deltagarna har 32 procent deltagit i kyrkans barnkör, jämfört med 27 procent av ungdomarna 

från Gävle. 22 procent av ungdomarna från Åland har deltagit i kyrkans grupp för 7-9- eller 

10-12 åringar, motsvarande siffra från Gävle är 37 procent. 12 procent av de åländska 

ungdomarna respektive 12 procent av deltagarna från Gävle har deltagit i kyrkans barnkör. I 

kyrkans ungdomsgrupp har mer än dubbelt fler av deltagarna från Gävle deltagit i, som ligger 

på 32 procent, jämfört med de åländska ungdomarna, som ligger på 15 procent. Nästan exakt 

lika många från de två kommunerna har deltagit i dop i kyrkan – 85 procent av de åländska 

ungdomarna och 84 procent av deltagarna från Gävle. Skolavslutning i kyrkan har 82 procent 

av deltagarna från Åland deltagit i, 76 procent av ungdomarna från Gävle. Av ungdomarna 

från Åland har 87 procent deltagit i en Gudstjänst i kyrkan, motsvarande siffra från Gävle är 

56 procent, vilket är 31 procentenheter färre. Bröllop i kyrkan har 62 procent av de åländska 

deltagarna deltagit i, något färre av ungdomarna från Gävle har deltagit i bröllop, där siffran 

ligger på 48 procent. Av ungdomarna från Åland har 74 procent någon gång deltagit i en 

begravning i kyrkan, jämfört med 68 procent av deltagarna från Gävle. 
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Tabell 9: Enkätsvar på frågor angående enkätdeltagarnas syn på kyrkan. 
Instämmer 

inte alls

Instämmer 

väldigt lite

Instämmer 

till viss del Instämmer

Instämmer 

helt

När jag blir äldre vill jag gifta mig i kyrkan. 20% 5% 23% 28% 25% Åland

29% 5% 29% 16% 21% Gävle

Om jag får barn vill jag att de ska bli döpta. 15% 5% 13% 18% 50% Åland

29% 5% 18% 16% 34% Gävle

Jag vill inte ha en kyrklig begravning när jag dör. 40% 40% 8% 8% 5% Åland

42% 24% 21% 8% 8% Gävle

Om jag skulle få svåra problem kan jag tänka 

mig att vända mig till någon av de som jobbar i 

kyrkan. 48% 35% 8% 3% 8% Åland

47% 13% 18% 13% 11% Gävle

I framtiden skulle jag kunna tänka mig att delta 

i kyrkans musikverksamhet. 55% 28% 8% 5% 5% Åland

53% 16% 21% 3% 8% Gävle

Jag kan tänka mig att vara med i en kyrklig 

ungdomsgrupp. 55% 13% 20% 5% 8% Åland

61% 13% 16% 0 13% Gävle

Kyrkan har ingen viktig roll i samhället. 20% 28% 25% 20% 5% Åland

32% 16% 34% 11% 11% Gävle

Det är viktigt för mig att vara medlem i kyrkan. 45% 18% 18% 18% 5% Åland

61% 18% 11% 5% 8% Gävle

Källa: Personlig kommunikation, november 2011 

 

Tabell nio visar upp resultaten av enkätdeltagarnas syn på kyrkan. Av de åländska deltagarna 

menar 25 procent att de ogärna eller inte alls vill gifta sig i kyrkan i framtiden. Instämmer till 

viss del gör 23 procent och instämmer helt eller nästan helt gör 53 procent. Av ungdomarna 

från Gävle vill 34 procent ogärna eller inte alls gifta sig i kyrkan, 29 procent vill kanske göra 

det och 37 procent vill nästan säkert eller med säkerhet göra det. Vid eventuella barn vill 20 

procent av de åländska ungdomarna att de inte eller ogärna ska döpas i kyrkan. 13 procent 

instämmer till viss del och 68 procent vill nästan säkert eller med säkerhet att deras eventuella 

barn ska döpas. Av deltagarna från Gävle vill 34 procent att eventuella barn inte eller ogärna 

ska döpas, 18 procent instämmer till viss del och 50 procent vill nästan säkert eller med 

säkerhet att dop ska ske. Av de åländska deltagarna ställer sig 80 procent positivt eller mycket 

positivt till att ha en kyrklig begravning, 8 procent vill kanske ha det och 13 procent vill 

nästan säkert eller med säkerhet inte ha en kyrklig begravning. Av ungdomarna från Gävle 

vill 66 procent nästan säkert eller med säkerhet ha en kyrklig begravning, 21 procent vill 

kanske ha det och 16 procent vill ogärna eller inte alls ha en kyrklig begravning. Av de 

åländska deltagarna kan 83 procent inte eller nästan inte tänka sig att vända sig till kyrkan om 

de skulle få svåra problem, 8 procent skulle kanske kunna göra det och 11 procent skulle 
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nästan säkert eller med säkerhet göra det. Av ungdomarna från Gävle kan 60 procent inte eller 

nästan inte tänka sig att vända sig till kyrkan om de skulle få svåra problem, 18 procent skulle 

kanske kunna göra det och 24 procent skulle nästan säkert eller med säkerhet göra det. I 

framtiden skulle 83 procent av de åländska ungdomarna inte eller nästan inte kunna tänka sig 

att delta i kyrkans musikverksamhet, 8 procent skulle kanske kunna göra det och 10 procent 

skulle nästan säkert eller med säkerhet kunna tänka sig det. Av deltagarna från Gävle skulle 

69 procent inte eller nästan inte kunna tänka sig att delta i kyrkans musikverksamhet, 21 

procent skulle kanske kunna göra det och 11 procent skulle nästan säkert eller med säkerhet 

kunna tänka sig det. Av ungdomarna från Åland skulle 68 procent inte eller nästan inte kunna 

tänka sig att vara med i en kyrklig ungdomsgrupp, 20 procent skulle kanske kunna tänka sig 

det och 13 procent skulle nästan säkert eller med säkerhet kunna tänka sig det. Av 

ungdomarna från Gävle skulle 74 procent inte eller nästan inte kunna tänka sig att vara med i 

en kyrklig ungdomsgrupp, 16 procent skulle kanske kunna tänka sig det och 13 procent skulle 

med säkerhet kunna tänka sig det. Av de åländska deltagarna anser 48 procent att kyrkan inte 

har någon viktig roll i samhället, 25 procent håller inte helt med om påståendet och lika 

många anser att kyrkan har en ganska eller väldigt viktig roll i samhället. Av deltagarna från 

Gävle anser 48 procent att kyrkan inte har någon viktig roll i samhället, 34 procent håller inte 

helt med om påståendet och 22 procent tycker att kyrkan har en ganska eller väldigt viktig roll 

i samhället. Av deltagarna från Åland anser 63 procent att det för dem personligen inte eller 

nästan inte alls är viktigt att vara medlem i kyrkan, 18 menar procent att det är viktigt till viss 

del och 23 procent tycker att det är ganska eller väldigt viktigt. Av ungdomarna från Gävle 

anser 79 procent att det för dem personligen inte eller nästan inte alls är viktigt att vara 

medlem i kyrkan, 11 procent menar att det är viktigt till viss del och 13 procent tycker att det 

är ganska eller väldigt viktigt. 
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Tabell 10: Enkätsvar på frågor kring enkätdeltagarnas beskrivning av kyrkan. 

Jag tycker att kyrkan är…
Stämmer 

inte alls

Stämmer 

lite Varken eller

Stämmer 

ganska 

bra

Stämmer 

helt

helig 8% 10% 13% 53% 18% Åland

13% 13% 13% 32% 29% Gävle

viktig för andra 0 10% 20% 40% 30% Åland

5% 3% 13% 37% 39% Gävle

onödig 33% 15% 28% 10% 13% Åland

45% 26% 16% 0 13% Gävle

tråkig 8% 18% 13% 33% 28% Åland

24% 18% 26% 11% 21% Gävle

viktig för mig 53% 18% 20% 8% 3% Åland

55% 13% 21% 3% 8% Gävle

pinsam 63% 10% 28% 0 0 Åland

53% 16% 24% 3% 5% Gävle

omodern 18% 15% 38% 10% 20% Åland

34% 21% 21% 5% 16% Gävle

trygg 5% 15% 33% 35% 13% Åland

13% 3% 26% 26% 29% Gävle

flummig 28% 28% 35% 5% 3% Åland

47% 24% 13% 0 8% Gävle

aktiv 5% 35% 33% 25% 3% Åland

13% 5% 34% 21% 18% Gävle  
Källa: Personlig kommunikation, november 2011 

 

Tabell tio presenterar resultaten av enkätdeltagarnas beskrivning av kyrkan. Av de åländska 

deltagarna uppfattar 18 procent kyrkan som väldigt lite eller inte alls helig, 13 procent tycker 

varken eller medan 71 procent tycker beskrivningen stämmer ganska bra eller helt. Av 

ungdomarna från Gävle uppfattar 26 procent kyrkan som väldigt lite eller inte alls helig, 13 

procent tycker varken eller och 61 procent tycker att beskrivningen stämmer ganska bra eller 

helt. Beskrivningen av kyrkan som viktig för andra menar ingen av de åländska ungdomarna 

att inte alls stämmer, 30 procent tycker att det stämmer lite eller varken eller, 70 procent anser 

att det stämmer ganska bra eller helt. Av deltagarna från Gävle menar 8 procent att kyrkan 

inte alls är eller är väldigt lite viktig för andra, 13 procent tycker varken eller, 76 procent 

anser att det stämmer ganska bra eller helt. Att kyrkan är onödig menar 48 procent av de 

åländska deltagarna att inte alls eller väldigt lite stämmer, 28 procent tycker varken eller, 23 

procent menar att beskrivningen stämmer ganska bra eller helt. Av ungdomarna från Gävle 

menar 71 procent att kyrkan inte alls är eller är lite onödig, vilket är 23 procentenheter fler än 

det åländska resultatet. 16 procent tycker varken eller och 13 procent menar att beskrivningen 

stämmer helt. Beskrivningen av kyrkan som tråkig menar 26 procent av ungdomarna från 
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Åland att inte stämmer alls eller stämmer lite, 13 procent tycker varken eller medan 61 

procent anser att beskrivningen stämmer ganska bra eller helt. Av ungdomarna från Gävle 

menar 42 procent att kyrkan inte alls är eller är lite tråkig, 26 procent tycker varken eller och 

32 procent anser att beskrivningen stämmer ganska bra eller helt. Av de åländska deltagarna 

uppfattar 71 procent att kyrkan inte eller i låg grad är viktig för dem, 20 procent tycker varken 

eller och 11 procent anser att kyrkan är ganska eller mycket viktig för dem. Av ungdomarna 

från Gävle uppfattar 68 procent att kyrkan inte eller i låg grad är viktig för dem, 21 procent 

tycker varken eller och 11 procent anser att kyrkan är ganska eller mycket viktig för dem. 

Pinsam menar 73 procent av de åländska ungdomarna att kyrkan inte alls är eller är i låg grad, 

28 procent tycker varken eller och ingen anser att beskrivningen stämmer ganska bra eller 

helt. Av deltagarna från Gävle menar 69 procent att kyrkan inte alls är eller är lite pinsam, 24 

procent tycker varken eller och 8 procent menar att beskrivningen stämmer ganska bra eller 

helt. Beskrivningen av kyrkan som omodern menar 33 procent av de åländska deltagarna att 

inte stämmer alls eller stämmer lite, 38 procent tycker varken eller och 30 procent anser att 

beskrivningen stämmer ganska bra eller helt. Av ungdomarna från Gävle menar 55 procent att 

kyrkan inte alls är eller att den är lite omodern, vilket är 22 procentenheter fler än det 

åländska resultatet. 21 procent tycker varken eller och lika många anser att beskrivningen av 

kyrkan som omodern stämmer ganska bra eller helt. Av ungdomarna från Åland upplever 20 

procent kyrkan inte alls eller lite som trygg, 33 procent tycker varken eller och 48 procent 

anser att beskrivningen stämmer ganska bra eller helt. Av deltagarna från Gävle upplever 16 

procent att kyrkan inte alls är eller är lite trygg, 26 procent tycker varken eller och 55 procent 

anser att beskrivningen stämmer ganska bra eller helt. Beskrivningen av kyrkan som flummig 

menar 56 procent av de åländska deltagarna att inte alls stämmer eller stämmer lite, 35 

procent tycker varken eller och 8 procent anser att beskrivningen stämmer ganska bra eller 

helt. Av ungdomarna från Gävle menar 71 procent att kyrkan inte alls eller i liten grad 

upplevs som flummig, 13 procent tycker varken eller och 8 procent anser att beskrivningen 

stämmer ganska bra eller helt. Av de åländska ungdomarna menar 40 procent att kyrkan inte 

alls eller i låg grad är aktiv, 33 procent tycker varken eller och 28 procent anser att 

beskrivningen stämmer ganska bra eller helt. Av deltagarna från Gävle menar 18 procent att 

kyrkan inte alls eller i låg grad är aktiv, vilket är 22 procentenheter färre än det åländska 

resultatet. 34 procent tycker varken eller och 39 procent anser att beskrivningen av kyrkan 

som aktiv stämmer ganska bra eller helt. 
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3.1.6 Sammanfattning 

Lite över hälften av samtliga enkätdeltagare anser att det är slöseri med tid att delta i 

Gudstjänster, och få upplever bibeln som aktuell idag. Alla som deltog i undersökningen har 

inte ens varit i kontakt med kyrkan någon gång, närmare bestämt var tredje av 

Gävledeltagarna. De vanligaste kontakterna med kyrkan har varit i händelse av dop, 

skolavslutning, gudstjänst, begravning och bröllop, få har deltagit i kyrkans körer och grupper 

för olika åldrar. Varannan av de åländska deltagarna och lite mindre än var tredje av 

deltagarna från Gävle vill gifta sig i kyrkan när de blir äldre. Ännu fler önskar döpa sina 

eventuella barn i kyrkan, nämligen sju av tio av deltagarna från Åland och varannan av 

deltagarna från Gävle. Bara ungefär en av tio av enkätdeltagarna från både Åland och Gävle 

menar att de inte vill ha en kyrklig begravning när de dör. Få av samtliga deltagare kan tänka 

sig att vända sig till kyrkan om de skulle få problem i livet, närmare bestämt en av tio av de 

åländska deltagarna respektive två av tio av Gävledeltagarna. Andelen som skulle kunna tänka 

sig att delta i kyrkans musikverksamhet eller ungdomsgrupp är också liten, ungefär en av tio 

av samtliga enkätdeltagare. Ändå tycker ungefär hälften av alla som deltog i undersökningen 

att kyrkan har en viktig roll i samhället, trots att få menar att det är viktigt för dem att vara 

medlemmar i kyrkan. 

 

De flesta av enkätmedlemmarna beskriver kyrkan med positiva ord, som till exempel helig, 

viktig för andra och trygg, trots att många upplever den som tråkig. Få anser att kyrkan är 

pinsam, flummig, viktig för dem eller onödig. 

 

Jag tolkar informationen som att enkätdeltagarna i allmänhet inte har en särskilt nära relation 

till kyrkan (förutom när det gäller giftermål och dop), men att de ändå anser att kyrkan har en 

viktig roll i samhället eftersom den upplevs som helig och trygg och uppskattas av många 

andra. 

 

3.1.7 Frågeställning 4 

 

 Vilka uppfattningar om konfirmation har ungdomar, på Åland och i Gävle? 

 

Följande enkätsvar beskriver enkätdeltagarnas resonemang kring konfirmation, varför de har 

valt att vara eller inte vara konfirmand, detta för att besvara min fjärde frågeställning. 
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Figur 4: Enkätsvar på frågorna Är du döpt och Är du konfirmerad? 

Källa: Personlig kommunikation, november 2011 

 

I figur fyra illustreras hur många av enkätdeltagarna som är döpta, inte döpta, konfirmerade 

och inte konfirmerade. Av deltagarna från Åland var 93 procent döpta och 73 procent 

konfirmerade. Av ungdomarna från Gävle var 63 procent döpta, vilket är 30 procentenheter 

färre än de åländska ungdomarna. Antalet konfirmerade skiljde sig med 58 procentenheter, då 

endast 15 procent av deltagarna från Gävle var konfirmerade.  
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Tabell 11: Enkätsvar på frågor angående orsaker till att konfirmera sig. 

Jag ville konfirmera mig därför att…
Instämmer 

inte alls

Instämmer 

väldigt lite

Instämmer 

till viss del Instämmer

Instämmer 

helt

mina vänner gjorde det. 31% 17% 17% 17% 17% Åland

50% 17% 33% 0 0 Gävle

det är en bra tradition. 3% 7% 7% 52% 31% Åland

17% 50% 17% 17% 0 Gävle

mina föräldrar eller mor- och farföräldrar 

ville det. 3% 14% 28% 38% 17% Åland

17% 17% 50% 0 17% Gävle

de flesta i min familj är konfirmerade 3% 3% 21% 28% 45% Åland

17% 17% 17% 17% 33% Gävle

jag hade hört att konfirmandundervisning 

är kul. 41% 34% 7% 10% 7% Åland

33% 17% 33% 0 33% Gävle

jag är troende. 41% 10% 34% 7% 7% Åland

33% 17% 33% 0 33% Gävle

jag vill ha möjlighet att gifta mig i kyrkan. 7% 0 14% 24% 55% Åland

17% 17% 50% 0 17% Gävle

jag vill ha möjlighet att bli gudförälder. 7% 0 21% 10% 62% Åland

17% 50% 0 17% 17% Gävle

jag ville delta i konfirmationslägret. 21% 7% 41% 17% 14% Åland

17% 17% 33% 17% 17% Gävle

jag ville lära mig mer om religion. 38% 28% 17% 10% 7% Åland

17% 17% 17% 17% 33% Gävle

jag ville lära känna nya vänner. 17% 24% 17% 7% 28% Åland

17% 33% 0 50% 0 Gävle

jag ville ha möjlighet att ta ett eget beslut 

angående min tro. 17% 17% 31% 14% 21% Åland

33% 0 17% 33% 17% Gävle

jag tyckte att det var ett viktigt steg in i 

vuxenlivet. 21% 14% 41% 14% 10% Åland

33% 17% 33% 0 17% Gävle

jag ville stärkas i min tro. 41% 34% 17% 3% 3% Åland

50% 0 17% 17% 17% Gävle

jag såg fram emot festen jag skulle ha 

tillsammans med familj och vänner den dag 

som jag blev konfirmerad. 21% 17% 14% 17% 31% Åland

33% 17% 0 17% 33% Gävle

jag ville få pengar eller presenter i slutet. 14% 7% 14% 38% 28% Åland

67% 0 0 17% 17% Gävle

Källa: Personlig kommunikation, november 2011 

 

Tabell 11 presenterar enkätsvar av de enkätdeltagare som har valt att konfirmera sig, 

enkätfrågorna behandlar orsaker till varför dessa ungdomar gjorde detta val. Av de åländska 

ungdomarna menar 34 procent att en av orsakerna till varför de ville konfirmera sig var att 
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deras vänner skulle göra det, 17 procent uppger påståendet stämmer till viss del. Ingen av 

deltagarna från Gävle menar att de konfirmerade sig för att deras vänner skulle göra det, men 

33 procent uppger att det stämmer till viss del. Bland annat på grund av åsikten att det är en 

bra tradition ville 83 procent av de åländska deltagarna konfirmera sig, 7 procent tycker att 

det stämmer till viss del. Av ungdomarna från Gävle är det ingen som instämmer helt i 

påståendet att de ville konfirmera sig för att det är en bra tradition, men 17 procent kan 

instämma och lika många instämmer till viss del. Av de åländska ungdomarna menar 55 

procent att önskningar hemifrån spelade in i valet att konfirmera sig, 28 procent anser att det 

stämmer till viss del. Av deltagarna från Gävle menar 17 procent att önskningar hemifrån 

spelade in när de gjorde valet att konfirmera sig, vilket är 38 procentenheter färre än det 

åländska resultatet, 50 procent anser dock att det stämmer till viss del. Bland annat på grund 

av att de flesta i familjen är konfirmerade menade 73 procent av de åländska deltagarna att 

ville konfirmera sig, 21 procent uppger att det stämmer till viss del. Av ungdomarna från 

Gävle menar 50 procent att en av orsakerna till varför de ville konfirmera sig var att de flesta i 

familjen hade gjort det, 17 procent anser att det stämmer till viss del. Endast 17 procent av de 

åländska ungdomarna menar att de ville konfirmera sig på grund av att de hade hört att 

konfirmandundervisning är kul, 7 procent anser att det stämmer till viss del. Av deltagarna 

från Gävle menar 33 procent att en av orsakerna var det goda ryktet, lika många menar att det 

stämmer till viss del. Av deltagarna från Åland menar 14 procent att de ville konfirmera sig på 

grund av att de är troende, 34 procent instämmer till viss del. Av ungdomarna från Gävle 

menar 33 procent att orsaken var att de är troende, vilket är 19 procentenheter fler än det 

åländska resultatet, 33 procent anser också att det stämmer till viss del. Möjligheten att gifta 

sig i kyrkan gjorde att 79 procent av de åländska deltagarna valde att konfirmera sig, 14 

procent menar att det stämmer till viss del. Endast 17 procent av ungdomarna från Gävle 

konfirmerade sig på grund av vigselaspekten, vilket är 62 procent färre än det åländska 

resultatet, dock anser 50 procent att påståendet stämmer till viss del. Möjligheten att bli 

gudförälder gjorde att 72 procent av de åländska deltagarna ville konfirmera sig, 21 procent 

anser att påståendet stämmer till viss del. Bara 34 procent av ungdomarna från Gävle 

konfirmerade sig på grund av att det ville ha möjligheten att bli gudförälder, vilket är 38 

procent färre än det åländska resultatet. Bland annat på grund av att de ville delta i 

konfirmationslägret menar 31 procent av de åländska deltagarna att de valde att konfirmera 

sig, 41 procent håller med till viss del. Av ungdomarna från Gävle menar 34 procent att de 

bland annat på grund av konfirmationslägret ville konfirmera sig, 33 procent instämmer till 
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viss del. Av ungdomarna från Åland menar 17 procent att de konfirmerade sig eftersom de 

ville lära sig mer om religion, lika många instämmer till viss del. Av deltagarna från Gävle 

menar 33 procent att de konfirmerade sig på grund av att de ville ha mer kunskap om religion, 

17 procent instämmer till viss del. Bland annat på grund av att de ville träffa nya vänner 

menar 35 procent av de åländska deltagarna att de valde att konfirmera sig, 17 procent håller 

med till viss del. Av ungdomarna från Gävle menar hälften av samtliga konfirmerade att en av 

orsakerna till att de ville bli konfirmander var att de ville lära känna nya vänner. Av de 

åländska ungdomarna menar 35 procent att de konfirmerade bland annat på grund av att de 

ville ha möjlighet att ta ett eget beslut angående sin tro, 31 procent instämmer till viss del. Av 

deltagarna från Gävle menar 50 procent att bland annat möjligheten till det egna beslutet 

resulterade i att de ville konfirmera sig, 17 procent håller med till viss del. Att det var ett 

viktigt steg in i vuxenlivet ansåg 24 procent av de åländska deltagarna, 41 procent instämmer 

till viss del. Av ungdomarna från Gävle menar 17 procent att de konfirmerade sig bland annat 

på grund av att de ansåg att det var ett viktigt steg in i vuxenlivet, 33 procent håller med till 

viss del. Endast 6 procent av ungdomarna från Åland menar att en av orsakerna till att de 

konfirmerade sig var att de ville stärkas i sin tro, 17 procent instämmer till viss del. Av 

deltagarna från Gävle 34 procent att de dels konfirmerade sig för att de ville stärkas i sin tro, 

17 procent håller med till viss del. Av de åländska deltagarna menar 48 procent att de bland 

annat konfirmerade sig eftersom de såg fram emot den avslutande festen, 14 procent 

instämmer till viss del. Av ungdomarna från Gävle menar 50 procent att en av orsakerna till 

att de konfirmerade sig var festen. Av de åländska ungdomarna menar 66 procent att de 

konfirmerade sig på grund av presenterna som de hoppades få, 14 procent håller med till viss 

del. Av deltagarna från Gävle menar 34 procent att de konfirmerade sig på grund av 

presenterna. 
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Tabell 12: Enkätsvar på frågor angående upplevelsen av konfirmandtiden. 

Instämmer 

inte alls

Instämmer 

väldigt lite

Instämmer 

till viss del Instämmer

Instämmer 

helt

Jag  har tyckt om att vara konfirmand. 7% 14% 45% 21% 14% Åland

0 0 33% 17% 50% Gävle

Konfirmandtiden har gett mig ny kunskap. 24% 10% 17% 31% 17% Åland

0 17% 33% 0 50% Gävle

Jag tycker att mycket under 

konfirmandtiden har handlat om sådant 

som är viktigt för mig och mitt liv. 34% 24% 21% 17% 3% Åland

17% 0 17% 50% 17% Gävle

Jag kan rekommendera kompisar att 

konfirmeras. 14% 3% 38% 31% 14% Åland

0 0 17% 33% 50% Gävle

Källa: Personlig kommunikation, november 2011 

 

Tabell 12 presenterar hur de konfirmerade enkätdeltagarna upplevde sin tid som 

konfirmander. Av de åländska deltagarna tyckte 35 procent om att vara konfirmand, 45 

procent instämmer till viss del, 21 procent instämmer inte alls eller väldigt lite. Av 

ungdomarna från Gävle tyckte 67 procent om att vara konfirmand, 33 procent håller med till 

viss del, ingen säger emot påståendet. Att konfirmandtiden bidrog med ny kunskap instämmer 

48 av de åländska ungdomarna i, 17 procent håller med till viss del och 34 procent instämmer 

inte alls eller väldigt lite. Hälften av de konfirmerade enkätdeltagarna från Gävle menar att 

konfirmandtiden har gett dem ny kunskap, 33 procent instämmer till viss del och 17 procent 

instämmer väldigt lite, ingen säger emot påståendet helt. Av de åländska deltagarna menar 20 

procent att mycket under konfirmandtiden handlade om sådant som upplevdes som viktigt för 

dem och deras liv, 21 procent instämmer till viss del, 58 procent instämmer väldigt lite eller 

inte alls.  Av ungdomarna från Gävle menar 67 procent att mycket under konfirmandtiden har 

känts aktuellt för dem och deras liv, 17 procent instämmer till viss del och lika många 

instämmer inte alls. Av ungdomarna från Åland anser 45 procent att de kan rekommendera 

kompisar att konfirmeras, 38 procent håller med till viss del och 17 procent instämmer inte 

alls eller väldigt lite. Av deltagarna från Gävle är det ingen som anser att de inte kan 

rekommendera kompisar att konfirmeras, 83 procent uppger att de kan rekommendera det och 

17 procent instämmer till viss del. 
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Tabell 13: Enkätsvar på frågor angående orsaker att inte konfirmera sig. 

Jag ville inte konfirmera mig därför att…
Instämmer 

inte alls

Instämmer 

väldigt lite

Instämmer 

till viss del Instämmer

Instämmer 

helt

det verkade tråkigt. 36% 0 9% 9% 45% Åland

38% 13% 16% 3% 31% Gävle

jag kände inte att jag skulle ha nytta av det. 18% 0 9% 18% 55% Åland

22% 6% 19% 22% 31% Gävle

jag inte hade tid p.g.a. andra 

fritidssysselsättningar. 45% 0 9% 27% 9% Åland

34% 3% 22% 16% 25% Gävle

det kändes otryggt. 64% 18% 9% 9% 0 Åland

63% 13% 10% 10% 6% Gävle

äldre kompisar som hade konfirmerat sig 

pratade negativt om det. 73% 18% 9% 0 0 Åland

66% 13% 13% 0 10% Gävle

jag inte är intresserad av att lära mig mer 

om religion. 18% 9% 9% 18% 45% Åland

38% 10% 13% 16% 25% Gävle

mina kompisar inte skulle konfirmera sig. 100% 0 0 0 0 Åland

50% 19% 13% 3% 16% Gävle

jag gillade inte ledaren. 82% 9% 9% 0 0 Åland

81% 3% 10% 0 6% Gävle

mina föräldrar ville inte att jag skulle göra 

det. 73% 0 9% 9% 9% Åland

72% 0 13% 0 19% Gävle

jag har storesyskon som inte konfirmerade 

sig. 82% 0 0 0 18% Åland

87% 0 6% 0 6% Gävle

jag vet inte, finns ingen särskild orsak. 55% 9% 27% 9% 0 Åland

33% 0 15% 6% 46% Gävle

jag är osäker på vad det innebär att 

konfirmera sig. 73% 18% 9% 0 0 Åland

44% 22% 16% 9% 9% Gävle

jag delar inte den tron. 73% 18% 9% 0 0 Åland

19% 3% 13% 13% 53% Gävle

Källa: Personlig kommunikation, november 2011 

 

I tabell 13 presenteras resultaten av enkätfrågorna som besvarades av de deltagare som har 

valt att inte konfirmera sig, här förklaras varför de gjorde det valet. Av deltagarna från Åland 

valde 54 procent att inte konfirmera sig eftersom de tyckte att det verkade tråkigt, 9 procent 

instämmer till viss del. Av ungdomarna från Gävle tyckte 34 procent att konfirmation verkade 

tråkigt och därför ville det inte göra det, 16 procent håller med till viss del. Känslan av att 

man inte skulle ha nytta av att konfirmera sig anger 73 procent av de åländska ungdomarna 

som en av orsakerna till varför de inte ville konfirmera sig, 9 procent instämmer till viss del. 
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Av deltagarna från Gävle menar 53 procent att de inte ville konfirmera sig bland annat på 

grund av att de inte kände att de skulle ha nytta av det, 19 procent instämmer till viss del. Av 

de åländska deltagarna anger 36 procent tidsbrist på grund av andra fritidssysselsättningar 

som en av orsakerna till att de inte konfirmerade sig, 9 procent håller med till viss del. 

Tidsbristen som en av orsakerna till att man inte konfirmerade sig menar 41 procent av 

ungdomarna från Gävle att stämmer bra, 22 procent instämmer till viss del. Känslan av 

otrygghet menar 9 procent av ungdomarna från Åland att spelade in när de gjorde valet att 

inte konfirmera sig, 9 procent håller med till viss del. Av deltagarna från Gävle anger 16 

procent känslan av otrygghet som en av orsakerna, 10 procent instämmer till viss del. Äldre 

konfirmerade kompisar som pratade negativt om sina erfarenheter påverkade inte deltagarna 

från Åland när de gjorde valet att inte konfirmera sig, 9 procent menar att det stämmer till viss 

del. Av ungdomarna från Gävle säger 10 procent att de äldre kompisarnas upplevelser av 

konfirmation spelade in när de gjorde valet, 13 procent menar att det stämmer in till viss del. 

Av de åländska deltagarna menar 63 procent att de inte konfirmerade sig eftersom de inte ville 

lära sig mer om religion, 9 procent håller med till viss del. Av ungdomarna från Gävle anger 

41 procent att en av förklaringarna till varför de inte konfirmerade sig var att de inte villa lära 

sig mer om religion, 13 procent instämmer till viss del. Av de åländska deltagarna menar 

ingen att de gjorde valet att inte konfirmera sig på grund av att deras jämnåriga vänner inte 

skulle konfirmera sig, samtliga säger att påståendet inte stämmer alls. Av ungdomarna från 

Gävle menar 19 procent att de inte konfirmerade sig på grund av att deras vänner inte heller 

skulle göra det, 13 procent instämmer till viss del. Ingen av ungdomarna från Åland menar att 

de valde att inte konfirmera sig på grund av ledaren, 9 procent håller med påståendet till viss 

del. Av deltagarna från Gävle anser 6 procent att en av orsakerna till att de inte konfirmerade 

sig var att de inte gillade ledaren, 10 procent instämmer till viss del. På grund av att 

föräldrarna inte ville att barnen skulle konfirmera sig valde 18 procent av de åländska 

deltagarna att inte göra det, 9 procent håller med till viss del. Av ungdomarna från Gävle 

menar 19 procent att de inte konfirmerade på grund av föräldrarnas åsikter, 13 procent 

instämmer till viss del. Av ungdomarna från Åland anger 18 procent att de inte konfirmerade 

sig på grund av att de har storesyskon som inte heller gjorde det. Av deltagarna från Gävle 

menar 6 procent att storesyskonen spelade in, lika många håller med till viss del. Av 

ungdomarna från Åland menar 9 procent att de inte vet varför eller att det inte finns någon 

särskild orsak till att de inte konfirmerade sig, 27 procent instämmer till viss del. Av 

deltagarna från Gävle menar 52 procent att de inte vet varför eller att det inte finns någon 
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särskild orsak att de inte konfirmerade sig, vilket är 43 procentenheter fler än det åländska 

enkätresultatet, 15 procent håller med till viss del. På grund av osäkerhet angående 

innebörden av konfirmation menar 9 procent av de åländska deltagarna att till viss del var en 

av orsakerna till att de inte konfirmerade sig, ingen instämmer i påståendet helt. Av 

ungdomarna från Gävle menar 18 procent att de inte konfirmerade sig eftersom de var osäkra 

på vad det skulle innebära, 16 procent håller med till viss del. Ingen av ungdomarna från 

Åland menar att de valde att inte konfirmera sig på grund av att de inte delade den tron, 9 

procent instämmer till viss del. Av deltagarna från Gävle anger 66 procent att de inte 

konfirmerade sig på grund av att de inte delar den tron, vilket med andra ord är 66 

procentenheter fler än det åländska resultatet, 13 procent håller med till viss del. 

 

3.1.8 Sammanfattning 

Unga som konfirmerar sig tycks vara en majoritet på Åland, grundat på enkätdeltagarnas höga 

antal konfirmerade – mer än sju av tio är konfirmerade. I Gävle är siffrorna betydligt lägre, 

bara en till två av tio av enkätdeltagarna har valt att konfirmera sig. Den vanligaste orsaken 

bland samtliga konfirmerade enkätdeltagare till att de konfirmerade sig är att de flesta i deras 

familjer redan var konfirmerade. Andra vanliga förklaringar är att man ville ha möjlighet att 

bli gudförälder eller att det ansågs vara en bra tradition. Mer materiella motiveringar 

förekommer i lika hög grad, många såg fram emot festen i slutet av konfirmationsceremonin 

och de presenter de skulle få då. Huruvida vännerna skulle konfirmera sig eller inte spelade en 

väldigt liten roll när enkätdeltagarna gjorde sitt val att konfirmera sig. Få konfirmerade sig på 

grund av att de ville stärkas i sin tro eller att de var troende. Förklaringar som förekommer 

mer sällan är också att man ville konfirmera sig på grund av att det ansågs vara ett viktigt steg 

in i vuxenlivet eller att ryktet sade att det skulle vara kul. 

 

De vanligaste orsakerna bland enkätdeltagarna till att de valde att inte konfirmera sig är att de 

inte såg någon nytta i att vara konfirmerad, man ville inte lära sig mer om religion, det 

verkade tråkigt och det fanns inte tid på grund av andra fritidssysselsättningar som 

prioriterades. Äldre konfirmerade kompisar som pratade negativt om sina erfarenheter, 

osäkerhet kring vad det innebär att konfirmera sig och vänner som inte skulle konfirmera sig 

är de minst vanliga orsakerna till varför enkätdeltagarna valde att inte konfirmera sig. Dock 

menar nästan sju av tio av Gävledeltagarna att de inte konfirmerade sig på grund av att de inte 

delar den tron, ingen av deltagarna från Åland menar att det var en av orsakerna. 
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Majoriteten av de som konfirmerade sig är dock positiva till sin konfirmandtid och menar att 

de tyckte om att vara konfirmand, att de har fått ny kunskap och att de kan rekommendera 

andra att konfirmera sig. Endast på frågan om mycket under konfirmandtiden har handlat om 

sådant som är viktigt för dem och deras liv, har majoriteten av de åländska deltagarna svarat 

negativt. 

 

3.1.9 Finns det skillnader i de ungas relation till religion? 

 

 På vilket sätt skiljer sig ungdomars relation till religion, kristendom, kyrkan och 

konfirmation, på Åland och i Gävle? 

 

Den femte frågeställningen har till viss del redan besvarats i detta kapitel, eftersom resultaten 

från Åland och Gävle har presenteras i tabellerna och diagrammen. Eftersom denna 

frågeställning är av jämförande form väljer jag således att besvara den i kapitlet som följer, på 

grund av att det där finns utrymme för diskussion. På vilket sätt ungdomars relation till 

religion, kristendom, kyrkan och konfirmation skiljer sig på Åland och i Gävle argumenteras 

således under rubriken 4.2 Jämförelse Åland – Gävle (frågeställning 5). 
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4 DISKUSSION 

 

4.1 Jämförelse med tidigare forskning 

I denna del av kapitel fyra jämför jag mina resultat med vad tidigare forskning har kommit 

fram till. Tyvärr har jag inte lyckats finna någon forskare som har undersökt just de 

geografiska områden som jag har valt, utan resultaten kommer från spridda delar av Finland 

och Sverige. För tydlighetens skull väljer jag att jämföra och diskutera mina resultat med 

tidigare forskning, en frågeställning i taget. 

 

4.1.1 Jämförelse med tidigare forskning; frågeställning 1 

 

 Hur viktig är religion för ungdomar, (på Åland och i Gävle)? 

 

Vid jämförelse med Ziebertz och Kays studie av finska och svenska ungdomar tycks antalet 

ungdomar som är medlemmar i något religiöst trossamfund sjunkit något. När deras studie 

genomfördes (2003-2004) uppgav 94 procent av de finska deltagarna och 76 procent av de 

svenska deltagarna att de tillhörde något religiöst samfund
45

, jämfört med 65 procent av de 

åländska ungdomarna och 43 procent av deltagarna från Gävle som deltog i min 

undersökning. Även om mina enkätdeltagare inte svarade fullt pålitligt på just denna fråga, 

tyder det på att religion för 8-9 år sedan har varit en del av livet hos majoriteten av unga från 

Finland och Sverige, och att den på Åland fortfarande är det, men bland unga i Gävle har 

andelen som tillhör något trossamfund minskat. En jämförelse med tidigare forskning tyder 

dock på att andelen unga som är medlemmar i något religiöst trossamfund minskar även i 

Finland. Jag tolkar dessa siffror som att sekulariseringen breder ut sig alltmer i både Finland 

och Sverige, vilket även Grahn (m.fl.) tror är orsaken till att till exempel konfirmanderna har 

blivit färre.
46

 Även Lindgren pekar på denna utvecklingstrend och menar att unga idag 

värderar möjligheten att forma sin egen tro genom personliga erfarenheter högre än att vända 

sig till någon religiös auktoritet.
47

 Det sjunkande medlemsantalet i statskyrkorna måste dock 

inte innebära att fler värderar religion lågt, menar Larsson, som påstår att intresset för 

                                                             
45

 Ziebertz & Kay 2005, s. 126 
46

 Grahn, Eek & Pettersson 2008, s. 13 
47 Lindgren 2009, s. 133 
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religions- och livsåskådningsfrågor bland unga fortfarande är stort, men det utövas mer sällan 

på offentliga religiösa tillställningar än tidigare.
48

 

 

4.1.2 Jämförelse med tidigare forskning; frågeställning 2 

 

 Hur stor andel anser sig vara kristna av ungdomarna (på Åland och i Gävle)? 

 

Jag tänker mig att antalet medlemmar i de två statskyrkorna kan ge en fingervisning hur stor 

andel av enkätdeltagarna som anser sig vara kristna. Tidigare forskning visar på stora 

skillnader mellan ungdomar som är medlemmar i statskyrkan i Finland och Sverige. Enligt 

Ziebertz och Kays studie var 96 procent av de svarande som hade uppgett att de tillhörde 

något trossamfund medlemmar i Finska kyrkan, till skillnad från de svenska deltagarna, där 

64 procent var medlemmar i Svenska kyrkan.
49

 Jämfört med mina resultat har antalet 

medlemmar i statskyrkorna minskat betydligt, av de åländska deltagarna kunde 70 procent 

uppge att de var medlemmar i Finska kyrkan, bara 28 procent av deltagarna från Gävle visste 

att de var medlemmar i Svenska kyrkan. Dock är det inte självklart att samtliga av dessa unga 

som är medlemmar i kyrkan betraktar sig själva som kristna, eller tvärtom, att de som inte är 

medlemmar inte anser sig vara kristna, eftersom över hälften av enkätdeltagarna från både 

Åland och Gävle anser att man kan vara en religiös person utan att tillhöra kyrkan. Denna 

frågeställning har visat sig vara svår att svara på utifrån medlemsantalet i statskyrkorna, 

eftersom det finns skäl att misstänka att en del av enkätdeltagarna på grund av okunskap har 

uppgett felaktig information. 

 

 I vilken mån är dessa troende kristna? 

 

Enligt Ziebertz och Kays studie är andelen som betraktar sig själva som kristna personer låg 

hos både de finska och svenska ungdomarna, med tanke på hur många som formellt var 

medlemmar i kyrkan. Av de finska enkätdeltagarna menade 27 procent att de var troende 

kristna, vilket bara är något fler än de svenska deltagarna där 21 procent svarade positivt på 

den frågan. Hälften (51-52 procent) av enkätdeltagarna från de båda länderna uppgav att de 

                                                             
48 Larsson 2003, s. 18-19 
49 Ziebertz & Kay 2005, s. 142 
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med säkerhet inte var troende.
50

 En annan undersökning, som genomfördes vid ungefär 

samma tidpunkt som Ziebertz och Kays studie av Lövheim och Sjöborg, visar att andelen 

bland unga medlemmar i Svenska kyrkan som anser sig ha en tro som överensstämmer med 

kyrkans lära, är 17 procent.
51

  

 

Hur kristna unga i Finland och Sverige anser sig vara tycks inte ha förändrats mycket fram 

tills att jag gjorde min undersökning. Av de åländska enkätdeltagarna menar 18 procent att de 

är mer eller mindre troende kristna, vilket dock är en minskning med nio procentenheter från 

Ziebertz och Kays finska siffror, men det skiljer sig inte mycket från Lövheim och Sjöborgs 

svenska siffror. Andelen enkätdeltagarna från Gävle som ser sig själva som troende kristna är 

20 procent, vilket är nästan detsamma som Ziebertz och Kays undersökning visade. Dock 

verkar det som att gruppen unga som inte anser sig vara troende kristna alls eller knappt alls, 

har ökat, speciellt hos enkätdeltagarna från Gävle där 66 procent svarade negativt på den 

frågan.  

 

4.1.3 Jämförelse med tidigare forskning; frågeställning 3 

 

 Vilken relation till kyrkan har ungdomar, (på Åland och i Gävle)? 

 

Lindgren menar att svenska ungdomar värderar kyrkan och dess utbud på aktiviteter med 

andra fritidssysselsättningar. Det ungdomar värdesätter som god kvalitet på 

fritidssysselsättning är främst att det ska vara kul, erbjuda olika aktiviteter eller övningar, nya 

bekantskaper kan stiftas och det ska vara lärorikt för framtiden.
52

  

 

Enligt Ziebertz och Kays studie tycker 74 procent av de svenska ungdomarna att det är viktigt 

att ha en kyrklig begravning om en släkting eller vän skulle dö.
53

 Jämfört med min 

undersökning tycks andelen hos de svenska enkätdeltagarna som gärna vill ha en kyrklig 

begravning ha minskat något, där 66 procent svarade att de tyckte att det var viktigt. De 

åländska ungdomarna verkar värdesätta kyrklig begravning högre än de svenska, eftersom 80 

                                                             
50 Ziebertz & Kay 2005, s. 126 och 142 
51

 Lövheim & Sjöborg 2006, s. 14-15 

52
 Lindgren 2009, s. 135 

53 Ziebertz & Kay 2005, s. 126 
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procent menade att det är viktigt. Varannan (50 procent) av de svenska deltagarna som deltog 

i Ziebertz och Kays undersökning sade att det var viktigt för dem att deras eventuella framtida 

barn skulle döpas i kyrkan.
54

 Lika många av de svenska enkätdeltagarna som medverkade i 

min undersökning svarade att framtida dop ansågs viktigt, vilket skiljer sig ganska mycket 

från de åländska ungdomarna, där 70 procent ville att deras eventuella framtida barn skulle 

döpas i kyrkan. Av enkätdeltagarna från Sverige som medverkade i Ziebertz och Kays studie 

tyckte ungefär hälften (49 procent) även att vid framtida giftermål var det viktigt att vigseln 

var kyrklig.
55

 Detta är lika stor andel som hos de åländska enkätdeltagarna som deltog i min 

undersökning, men fler än ungdomarna från Gävle, där bara var tredje (37 procent) ville gifta 

sig i kyrkan. 

 

Denna jämförelse visar att de åländska ungdomarna som deltog i min undersökning 

värdesätter kyrklig begravning och kyrkligt dop högre än deltagarna från Gävle och de 

svenska ungdomarna som deltog i Ziebertz och Kays studie. Dock är åtminstone hälften av 

alla enkätdeltagare överens om att kyrklig vigsel är mindre viktigt. Detta anser jag att blir 

särskilt intressant om man kikar på siffrorna från enkätdeltagarna i Gävle, där bara 28 procent 

hade vetskapen att de var medlemmar i Svenska kyrkan, men fler svarade att framtida kyrklig 

begravning, dop och vigsel var viktigt. Detta tyder på att även om få svenska ungdomar har en 

formell relation till Svenska kyrkan, tycks fler vara öppna inför tanken att i framtiden ha en 

närmare kontakt till kyrkan. Det tyder även på att medlemsantalet i Svenska kyrkan hos 

enkätdeltagarna från Gävle troligtvis var större än vad som har angetts, eftersom fler ansåg att 

framtida begravning, dop och vigsel var viktigt. 

 

4.1.4 Jämförelse med tidigare forskning; frågeställning 4 

 

 Vilka uppfattningar om konfirmation har ungdomar, (på Åland och i Gävle)? 

 

Tidigare forskning presenterar varierande siffror angående hur många som väljer att 

konfirmera sig. Enligt Svenska kyrkans statistik från 2006 konfirmerades nästan 42 procent av 

alla 15-åringar som tillhörde kyrkan.
56

 Ziebertz och Kay har dock kommit fram till att av alla 

                                                             
54

 Ziebertz & Kay 2005, s. 126 
55

 Ziebertz & Kay 2005, s. 126 
56 Grahn, Eek & Pettersson 2008, s. 6 
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enkätdeltagare (även de som inte var medlemmar i kyrkan) hade 60 procent valt att 

konfirmera sig.
57

 Detta är betydligt färre än andelen finska ungdomar som konfirmerade sig 

samma år, där Ziebertz och Kay kom fram till att nästan 94 procent var konfirmerade, vilket 

stämmer överens med landets egen statistik.
58

 Collins-Mayo och Dandelions undersökning, 

som är cirka fem år nyare än Ziebertz och Kays, visar att antalet finska konfirmerade 

ungdomar sjönk något år 2010, då 89 procent blev konfirmerade.
59

 

 

Min undersökning visar om siffrorna skulle vara representativa att både på Åland och i Gävle 

är andelen15-åringar som har konfirmerat sig lägre än tidigare forsknings siffror. Lägst är 

andelen konfirmerade i Gävle, där bara 15 procent av enkätdeltagarna hade konfirmerat sig. 

Av de åländska enkätdeltagarna hade 73 procent valt att konfirmera sig. Vid jämförelse av 

tidigare forsknings och mina svenska siffror har andelen som väljer att konfirmera sig sjunkit 

med 45 procentenheter, och vid jämförelse av tidigare forsknings och mina finska siffror har 

andelen sjunkit med 15 procentenheter.  

 

Grahn, Eek och Petterssons undersökte kring 2008 orsaker till varför de konfirmerade svenska 

ungdomarna hade gjort valet att konfirmera sig. De kom fram till att det fanns tre huvudskäl, 

varav det vanligaste var traditionella motiv (till exempel ”mamma och pappa ville det”, ”de 

flesta i min familj är konfirmerade”), därefter kom sociala motiv och sedan religiösa motiv, 

men många av ungdomarna angav alla tre motiv som orsak. Forskarna påpekar dock att 

andelen som anger religiösa motiv som orsak har minskat, jämfört med en undersökning från 

1998. År 1998 svarade 55 procent av svenska ungdomar att de ville konfirmera sig för att de 

ville veta mer om kristen tro, vilket bara 24 procent angav som orsak i en undersökning tio år 

senare.
60

 Frisell och Nilsson, vars studie är från samma år som den sistnämnde, kom däremot 

fram till att ungdomarna oftast angav sociala motiv, de ville träffa nya kompisar och känna 

gemenskap, som orsak till varför de ville konfirmera sig. 
61

 Bland de finska konfirmerade 

ungdomarna var det vanligast att man valde att konfirmera sig på grund av de rättigheter som 

medföljer; rätten att gifta sig i kyrkan samt att bli gudförälder. Enligt Collins-Mayos och 

Dandelions undersökning svarade 60 procent av de finska deltagarna att de hade valt att 
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 Ziebertz & Kay 2005, s. 126 
58 Ziebertz & Kay 2005, s. 142 
59 Collins-Mayo & Dandelion 2010, s. 182 
60 Grahn, Eek & Pettersson 2008, s. 28 
61 Frisell & Nilsson 2008, s. 16 
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konfirmera sig på grund av de rättigheter som följder. Andra vanliga orsaker var att man hade 

hört att konfirmandundervisning och konfirmationslägret var roligt. Religiösa motiv angavs 

också här mer sällan.
62

 

 

De vanligaste orsakerna till att de åländska enkätdeltagarna som deltog i min undersökning 

ville konfirmera sig är att de tycker att det är en bra tradition (83 procent), de ville ha 

möjligheten att gifta sig i kyrkan (79 procent) eller bli gudförälder (72 procent) och att de 

flesta i familjen var konfirmerade (73 procent). Detta stämmer överens med Collins-Mayos 

och Dandelions undersökning, dock har mina enkätdeltagare angivit dessa svarsalternativ i en 

ännu större utsträckning. Religiösa motiv var mer sällsynta, även i min undersökning. 

 

De vanligaste orsakerna till att mina svenska enkätdeltagare ville konfirmera sig var att de 

flesta i familjen hade gjort det (50 procent), man ville lära känna nya vänner (50 procent), 

känna att man tagit ett eget beslut angående sin tro (50 procent) samt den avslutande festen 

(50 procent). De traditionella och sociala motiven (förstnämnda) stämmer överens med 

tidigare forskning, dock visar inte tidigare forskning att möjligheten till det egna beslutet och 

festen bedömdes som viktiga motiv till att konfirmera sig, vilket mina svenska enkätdeltagare 

menade. 

 

4.1.5 Jämförelse med tidigare forskning; frågeställning 5 

 

 På vilket sätt skiljer sig ungdomars relation till religion och kristendom (i Gävle och 

på Åland)? 

 

Den femte frågeställningens syfte är egentligen att jämföra mina resultat från Gävle och 

Åland, men den frågan besvaras utförligt senare, under rubriken Jämförelse Åland – Gävle. 

Således jämför jag nu istället resultat av tidigare forskning som har skett i Finland och 

Sverige, och tar reda på om dessa har upptäckt skillnader eller likheter mellan länderna. 

 

Tidigare forskning visar att fler ungdomar i Finland än i Sverige är medlemmar i något 

religiöst trossamfund, vilket tyder på att finska ungdomar har en närmare relation till religion i 

allmänhet än svenska ungdomar. Fler av ungdomarna från Finland än Sverige tycks även ha 

                                                             
62 Collins-Mayo & Dandelion 2010, s. 185-186 
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en, åtminstone formell, relation till kristendom, eftersom tidigare forskning visar att betydligt 

fler av de finska ungdomarna var medlemmar i den luthersk-evangeliska kyrkan (Finska 

kyrkan). Dock visar den tidigare forskningen att det höga medlemsantalet i Finland inte 

betyder att finska ungdomar är mer troende, eftersom antalet finska ungdomar som betraktade 

sig själva som troende kristna bara var något fler än de svenska, som låg på en låg nivå. Trots 

att så få av de finska och svenska ungdomarna anser sig själva vara troende kristna, visar 

tidigare forskning att andelen som har valt att konfirmera sig ändå är förhållandevis hög, 

speciellt i Finland, där nästan samtliga enkätdeltagare var konfirmerade. Gemensamt för de 

båda länderna är dock att antalet ungdomar som gör valet att konfirmera sig ständigt sjunker. 

De finska och svenska ungdomarna uppgav liknande motiv till varför de ville konfirmera sig, 

de hade hört att det skulle vara roligt och att man träffade nya vänner. Men de finska 

ungdomarna nämnde även ofta de rättigheter (gifta sig i kyrkan, bli gudförälder) som de 

skulle få efter att de hade konfirmerat sig som orsak till sitt val. Gemensamt för ungdomarna i 

de båda länderna var att de sällan angav religiösa motiv som orsak till att de ville konfirmera 

sig. 

 

Med texten ovan i åtanke anser jag att det går att se något som kan tyda på att det bland de 

finska ungdomarna inte är fler än de svenska ungdomarna som är troende kristna, trots att 

medlemsantalet i kyrkan är betydligt mycket högre i Finland. Däremot tycks de finska 

ungdomarna vara mer traditionsbundna eftersom de gärna vill gifta sig i kyrkan och bli 

gudförälder, även om de inte delar den kristna tron på mer än ett formellt sätt. Däremot tycks 

många svenska ungdomar ha gjort valet att inte vara medlem i kyrkan och inte konfirmera sig 

på grund av just den orsaken, att de inte delar den kristna tron. Således skiljer sig finska 

ungdomars relation till religion och kristendom från svenska ungdomar genom att de finska 

ungdomarna formellt sett har en närmare relation till religion i allmänhet samt till kristendom, 

men informellt och känslomässigt sett tycks de inte i någon större utsträckning ha en närmare 

relation än svenska ungdomar. 

 

4.2 Jämförelse Åland – Gävle (frågeställning 5) 

I texten som följer besvaras och diskuteras den sista frågeställningen; På vilket sätt skiljer sig 

ungdomars relation till religion, kristendom, kyrkan och konfirmation, på Åland och i Gävle?. 

För överskådlighetens skull diskuterar jag skillnader och likheter i ungas relation till religion 

och kristendom på Åland och i Gävle, frågeställning för frågeställning. 



47 

 

 

4.2.1 Jämförelse Åland – Gävle; frågeställning 1 

 

 Hur viktig är religion för ungdomar, på Åland och i Gävle? 

 

Vid första anblicken tycks de åländska deltagarna ha en närmare relation till religion än 

deltagarna från Gävle, eftersom fler av de förstnämnda har uppgett att de är medlemmar i 

något religiöst trossamfund jämfört med de sistnämnda. Det blir dock mer komplicerat när det 

visar sig att fler av Gävledeltagarna (35 procent) än de åländska deltagarna (13 procent) 

värderar religion högt, vilket skulle kunna tyda på att deltagarna från Gävle har en emotionell, 

men inte formell, närmare relation till religion än deltagarna från Åland. Dessutom utövar 

eller deltar fler av deltagarna från Gävle i nästan samtliga religiösa aktiviteter än deltagarna 

från Åland, förutom när det gäller den specifika frågan hur ofta tänker du på meningen med 

livet, då de åländska deltagarna var fler som uppgav att de gjorde det ofta (46 procent jämfört 

med 31 procent). Vidare känner fler av Gävledeltagarna (26 och 30 procent) än av de 

åländska deltagarna (3 och 5 procent) att de får hjälp av sin religion att klara av svårigheter 

och att bli bättre människor, vilket antyder att de förstnämnda har en närmare relation till 

religion. 

 

Ungdomars relation till religion på Åland och i Gävle skiljer sig således i formellt 

medlemskap, där ålänningarna är fler, i värdering, där Gävledeltagarna är fler som värderar 

religion högt, i praktisk utövning av religion, vilket oftare sker hos deltagarna från Gävle, 

samt i positiva erfarenheter av religion, som också fler av Gävledeltagarna har upplevt. 

Gemensamt har dock deltagarna från Åland och Gävle att majoriteten menar att de inte 

värderar religion särskilt högt, inte utövar religion speciellt ofta och inte har positiva 

erfarenheter av religion. 

 

4.2.2 Jämförelse Åland – Gävle; frågeställning 2 

 

 a) Hur stor andel anser sig vara kristna av ungdomarna på Åland och i Gävle? 

 b) I vilken mån är dessa troende kristna? 
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Svaret på första frågeställningen tyder på att fler av enkätdeltagarna från Gävle än från Åland 

har en nära relation till religion, i den andra frågeställningen frågar jag efter deltagarnas 

relation till den (i Sverige före detta) statliga religionen kristendom. Det visar sig att de 

åländska enkätdeltagarna är något fler än Gävledeltagarna som betraktar sig själva som 

kristna i varierande grad. Varannan av enkätdeltagarna från Gävle anser sig själv inte vara 

kristen överhuvudtaget, vilket nästan bara var tredje av de åländska enkätdeltagarna menar att 

stämmer in på dem. Detta visar tecken på att trots att Gävledeltagarna har en närmare relation 

till religion i allmänhet, tycks enkätdeltagarna från Åland ha en närmare relation till just 

kristendom. Fler av enkätdeltagarna från Åland (46 procent) än från Gävle (29 procent) anser 

sig också ha vuxit upp i ett mer eller mindre kristet hem. Men när jag sedan frågar mer 

ingående om enkätdeltagarnas religiösa övertygelse, visar det sig att Gävledeltagarna i 

samtliga frågor är något fler än de åländska enkätdeltagarna som tror att det finns en Gud, att 

Jesus har funnits, att Jesus blev levande igen efter sin död på korset och att Jesus var Guds 

son.  

 

Sammanfattningsvis tycks fler av enkätdeltagarna från Åland än från Gävle betrakta sig själva 

som kristna och majoriteten är medlemmar i den statliga kyrkan, men när det kommer till 

kritan är fler av Gävledeltagarna troende kristna. Likt svaret på frågeställning ett, uppfattas 

således de åländska deltagarna ha en formellt närmare relation till kristendom, medan 

Gävledeltagarna står kristendomen närmare ur ett religiöst troende perspektiv. Gemensamt har 

dock, återigen, deltagarna från Åland och Gävle att majoriteten inte tror att Gud finns eller 

tycker att bibelberättelserna om Jesus är verkliga. 

 

4.2.3 Jämförelse Åland – Gävle; frågeställning 3 

 

 Vilken relation till kyrkan har ungdomar, på Åland och i Gävle? 

 

Vilken typ av relation ungdomar har till kyrkan kan inte samtliga enkätdeltagare svara på, 

eftersom inte alla har varit i kontakt med kyrkan, och därmed inte har någon relation till 

kyrkan. Utifrån detta drar jag slutsatsen att det är vanligare bland ungdomar på Åland (100 

procent) än i Gävle (65 procent) att överhuvudtaget ha en relation till kyrkan. 

Den vanligaste kontakten som de åländska enkätdeltagarna har haft med kyrkan har skett 

genom gudstjänst (87 procent), men även dop (85 procent) har många deltagit i, vilket 
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dessutom är den vanligaste typen av kontakt med kyrkan bland Gävledeltagarna (84 procent). 

Den nästvanligaste kontakten med kyrkan bland enkätdeltagarna från Gävle har skett via 

skolavslutningar (76 procent), vilket också är vanligt bland deltagarna från Åland (82 

procent). 

 

Så långt tycks det vara vanligt att man som ung på Åland eller i Gävle har deltagit i någon 

form av aktivitet i kyrkan, oftast genom gudstjänst, dop och skolavslutning. Men när 

enkätdeltagarna blickar framåt kan jag ana en nedåtgående trend, då till exempel antalet som 

önskar döpa sina barn i kyrkan är lägre än antalet som någon gång har deltagit i ett dop, detta 

gäller bland både deltagarna från Åland (68 procent) och från Gävle (50 procent). Majoriteten 

av de enkätdeltagare från både Åland och Gävle, som någon gång har varit i kontakt med 

kyrkan, har också gemensamt att de inte anser att det är viktigt att vara medlem i kyrkan (63 

och 79 procent). 

 

I beskrivningarna av kyrkan är enkätdeltagarna från Åland och Gävle överens, ungefär lika 

många väljer oftast ord som helig, viktig för andra, och trygg för att beskriva kyrkan. Dock 

anser något fler av de åländska deltagarna (61 procent) än deltagarna från Gävle (32 procent) 

att kyrkan är tråkig, vilket förövrigt är den enda negativa beskrivning som används nämnvärt 

ofta. 

 

Sammanfattningsvis tycks enkätdeltagarna från Åland och Gävle ha liknande relationer till 

kyrkan, trots att det är vanligare bland de åländska deltagarna att delta i någon form av 

gudstjänst. Jag tolkar enkätsvaren som att de deltagare som har någon form av relation till 

kyrkan, har det på grund av yttre påverkan (till exempel dop och skolavslutning – inte något 

som de unga har valt själva), vilket tyder på att enkätdeltagarna sannolikt har en vag relation 

till kyrkan, vilken med tiden kommer att försvagas ytterligare, då färre kommer att ta kontakt 

med kyrkan i vuxen ålder. 

 

4.2.4 Jämförelse Åland – Gävle; frågeställning 4 

 

 Vilka uppfattningar om konfirmation har ungdomar, på Åland och i Gävle? 
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Enkätdeltagarna från Åland och Gävle torde ha delade uppfattningar om konfirmation, 

eftersom andelen konfirmerade skiljer sig markant – nästan så många av de åländska 

deltagarna som är konfirmerade (73 procent), är inte konfirmerade hos Gävledeltagarna (85 

procent). 

 

De flesta av åländska enkätdeltagarna som hade konfirmerat sig menar att de gjorde det för att 

de tycker att det är en bra tradition. Samma orsak är det femte viktigaste skälet till varför 

Gävledeltagarna ville konfirmera sig, för dem var huvudmotivet att de ville ha möjlighet att 

bli gudförälder senare i livet. Det andra viktigaste skälet till att konfirmera sig var hos både 

deltagarna från Åland och Gävle att de flesta i familjen redan var konfirmerade. Möjligheten 

att bli gudförälder var den tredje viktigaste orsaken till att konfirmera sig bland de åländska 

deltagarna. Därefter angavs mer materiella orsaker till att enkätdeltagarna från både Åland 

och Gävle ville konfirmera sig – de ville få presenter eller pengar och de ville ha en orsak att 

fira och festa med familj och vänner. Således tycks ingen av de konfirmerade enkätdeltagarna 

ha en religiös uppfattning om konfirmation, eftersom ingen angav sådana skäl till att de 

konfirmerade sig. Jag tolkar det som att de konfirmerade enkätdeltagarna från Åland och 

Gävle uppfattar konfirmation som någonting de ville göra eftersom det är en familjetradition 

som de dessutom, på olika sätt, kunde dra nytta av. Deras uppfattningar om konfirmation 

skiljer sig inte åt i något större avseende. Majoriteten av samtliga enkätdeltagarna upplevde 

sin konfirmation som positiv – som någonting de tyckte om att göra och som de lärde sig 

något av. 

 

De åländska enkätdeltagarna som inte konfirmerade sig angav inte någon religiös orsak till det 

valet, utan det vanligaste motivet var att man inte såg någon nytta i att vara konfirmand. 

Majoriteten av Gävledeltagarna som valde att inte konfirmera hänvisar till religiösa skäl – de 

delar inte den tron. Därefter är enkätdeltagarna från Åland och Gävle överens om varför de 

inte ville konfirmera sig – de ville inte lära sig mer om religion, det fanns inte tid eftersom 

andra fritidssysselsättningar prioriterades och det verkade tråkigt. Detta tolkar jag som att de 

åländska enkätdeltagarna som valde att inte konfirmera sig, likt de som valde att konfirmera 

sig, inte uppfattar konfirmation som en särskilt religiös aktivitet. Däremot tycks majoriteten 

av Gävledeltagarna ha gjort ett val grundat på sin religiösa övertygelse, vilket jag tolkar som 

att de har en något mer religiös uppfattning av konfirmation, jämfört med de åländska 

enkätdeltagarna.  
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5 AVSLUTNING  

 

Detta arbete är en undersökning vars önskan är att kartlägga ungas relation till religion i 

allmänhet samt till kristendom och några av dess tradition, på Åland och i Gävle. Men för att 

kartlägga ungas relation till religion och kristendom på Åland och i Gävle, krävs en 

undersökning av större mått, eftersom jag då skulle vara tvungen att höra ett betydligt större 

antal unga, på Åland och i Gävle. Trots sin önskan är detta arbete istället en 

pilotundersökning, som genom enkätintervjuer från en högstadieskola på Åland och en 

högstadieskola i Gävle, berättar hurudan relation till religion och kristendom just dessa 

ungdomar har. Mina resultat i denna uppsats kan endast ge en vink om hurudan relation unga 

på Åland och i Gävle i allmänhet har till religion och kristendom. 

 

Som jag skrev i inledningen av arbetet, var min personliga erfarenhet och uppfattning att de 

jämnåriga svenska medborgarna som jag har lärt känna sedan jag flyttade till Gävle, verkar 

mer medvetna om samhälle, kultur och sin religiösa status, än många unga ålänningar. Därför 

blev jag väldigt förvånad när enkätsvaren från högstadieeleverna från Gävle visar att 

ovissheten kring den egna religiösa statusen var så utbredd som den var – de visste om de var 

döpta eller konfirmerade, men frågan ”Är du med i något religiöst trossamfund?” skapade 

förvirring. I efterhand inser jag att det hade underlättat för eleverna om frågan hade 

formulerats annorlunda eller om eleverna hade haft möjlighet att diskutera frågan med 

exempelvis sina föräldrar. Å andra sidan anser jag att detta är en viktig insikt eftersom det 

avslöjar något om elevernas religiösa medvetenhet, vilken var en del av inspirationen till 

denna undersökning. 

 

Jag tror, men har inget belägg för, att mina resultat hade kunnat se annorlunda ut om jag hade 

besökt flera olika skolor, till exempel en friskola. De två skolorna som deltog i 

enkätundersökningen var båda statliga, vilket bland annat innebär att alla ungdomar, oavsett 

samhällsklasstillhörighet och föräldrarnas ekonomiska resurser, har möjlighet att studera där. 

På Åland finns dock i dagsläget ingen friskola för högstadieungdomar, därmed samlas 

samtliga unga i den statliga skolan. Således tänker jag mig att det är möjligt att fler av 

enkätdeltagarna från Gävle än från Åland tillhör de lägre samhällsklasserna, där majoriteten är 

invandrare. Om mitt påstående stämmer, kan det förklara varför andelen enkätdeltagare som 

tillhörde någon annan religion än kristendom, var större i Gävle än på Åland. Därför tror jag 
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att mina resultat hade kunnat se annorlunda ut om jag hade besökt en friskola i Gävle, 

eftersom jag tänker mig att främst ungdomar med föräldrar från de övre samhällsskikten, där 

majoriteten har en svensk historia, har ekonomisk möjlighet att studera där. Om så vore fallet, 

tänker jag mig att skillnaderna, som enkätundersökningen tyder på, i relationen till religion 

och kristendom mellan unga på Åland och unga i Gävle, hade varit mindre. 

 

Det är också viktigt att vara medveten om att undersökningen baserar sig på en enkät 

bestående av kryssfrågor, vilket innebär att enkätdeltagarna har valt mellan färdiga 

svarsalternativ som hade skapats av mig (med hjälp av andra forskare). Således finns det risk 

för att enkätdeltagarna har kryssat för de svarsalternativ som, jämfört med de andra 

svarsalternativen, stämde bäst överens med den personliga åsikten, men inte nödvändigtvis 

helt och hållet. Det betyder att enkätdeltagarnas personliga åsikter inte har kommit fram i 

undersökningen, och den är endast ett resultat av enkätdeltagarnas ungefärliga relation till 

religion och kristendom. Med facit i hand ser jag att undersökningens kvalitet hade höjts om 

den inte bara hade baserats på enkäter, utan även på personliga intervjuer. 

 

Det hade varit intressant att jämföra mina resultat med tidigare forskning på Åland och i 

Gävle, men tyvärr har jag fått nöja mig med forskning från hela Finland och Sverige, som inte 

har varit specialiserad på någon ort. Tidigare forskning på exakt samma ämne finns nämligen 

inte, däremot finns det gott om tidigare forskning på ungas relation till religion och 

kristendom i Finland och Sverige. En del av den tidigare forskning som har skett i Finland är 

skriven på finska, vilket har hindrat mig från att ta del av denna. Som tur är för mig, har man 

genomfört jämförelser av ungas relation till religion mellan olika länder, vilket har inneburit 

att vissa finska undersökningar har översatts till engelska. Således har ett bortfall av finskt 

material skett, men jag har kunnat ta del av vissa partier av den tidigare forskningen. 

 

Under skrivandets gång har idéer om fortsatt forskning dykt upp. Som jag diskuterade 

tidigare, angående fördelningen av elever i statliga skolor och privatskolor, skulle det vara 

intressant att undersöka min hypotes; är elever i statliga skolor mer religiösa än elever i 

privatskolor, och är elever i privatskolor mer kristna än elever i statliga skolor? En sådan 

undersökning skulle i praktiken kunna genomföras var som helst i Finland eller Sverige. En 

annan idé är att jämföra den religiösa tron hos unga invandrare (som till exempel flyttat till 

Finland eller Sverige de senaste tio åren) och unga med finsk- svenskfödda föräldrar, finns det 
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några likheter eller skillnader i deras tro, hur påverkas deras liv av det i sådana fall? En sådan 

undersökning skulle eventuellt innebära lite mer arbete, eftersom forskaren då måste hitta ett 

lämpligt antal relativt nyinflyttade invandrare och unga med finsk- svenskfödda föräldrar, 

som vill delta, vilket jag tänker mig att kan vara något svårare än att be en hel klass, oavsett 

etniskt ursprung, att delta. För den som är intresserad av Åland kan jag tipsa om att forska om 

avsaknaden av privatägda högstadieskolor, vad innebär det för eleverna i dagens skolor, finns 

det intresse och möjligheter för en privatägd högstadieskola, hur skulle det påverka klimatet i 

de åländska högstadieskolorna som redan finns, vilka för- och nackdelar finns? Detta är frågor 

som elever i högstadiet inte kan svara på, utan en sådan undersökning riktar sig mot de 

ledande inom skolvärlden, politiker, rektorer, lärare och eventuellt föräldrar med barn i 

högstadieålder. 

 

 

  



54 

 

6 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

  

6.1 Källor – enkätsvar 

 Elever från årskurs 9 i en grundskola i Gävle – 2011-11-22 

 Elever från årskurs 9 i en grundskola på Åland – 2011-11-25 

 

6.2 Litteraturförteckning 

 Andersson, Daniel & Sander, Åke (red.) (2005). Det mångreligiösa Sverige: ett 

landskap i förändring. Lund: Studentlitteratur 

 

 Collins-Mayo, Sylvia & Dandelion, Pink (red.) (2010). Religion and youth. Farnham: 

Ashgate 

 

 Frisell, Britt-Marie, Nilsson, Stefan & Petersson, Lena (2008). Du och konfirmanden. 

Stockholm: Verbum 

 

 Grahn, Niklas, Eek, Jonas & Pettersson, Per (red.) (2008). Vägar framåt i Svenska 

kyrkans konfirmandarbete: Konfirmand-Kvalitet : rapport från fyra års 

utvecklingsarbete. 2. uppl. Karlstad: Svenska kyrkan, Karlstads stift 

 

 Larsson, Göran (red.) (2003). Talande tro: ungdomar, religion och identitet. Lund: 

Studentlitteratur 

 

 Lindgren, Simon (red.) (2009). Ungdomskulturer. 1. uppl. Malmö: Gleerup 

 

 Lövheim, Mia (2007). Sökare i cyberspace: ungdomar och religion i ett modernt 

mediesamhälle. Stockholm: Cordia 

 

 Lövheim, Mia & Sjöborg, Anders (2006). Varför kyrkan?: ungas röster i Stockholms 

stift. Uppsala: Diakonivetenskapliga institutet 

 



55 

 

 Ziebertz, Hans-Georg & Kay, William (red.) (2005). Youth in Europe I: an 

international empirical study about life perspectives. Münster: LIT 

 

6.3 Elektroniska dokument och hemsidor 

 <http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/> 2011-11-10 

 

 <http://www.asub.ax/archive.con?iPage=12&art_id=1152> 2011-11-10 

 

 <http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/sao

l_pa_natet/ordlista> 2011-10-31 

 

 <http://www.hig.se/Ext/Sv/Forskning/Forskningsorganisation/Forskningsetiska-

radet.html> 2011-11-15 

 

 <http://www.codex.uu.se/manniska1.shtml> 2011-11-15 

 

 <http://www.codex.uu.se/manniska1.shtml> 2011-11-15 

 

  

http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/
http://www.asub.ax/archive.con?iPage=12&art_id=1152
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.hig.se/Ext/Sv/Forskning/Forskningsorganisation/Forskningsetiska-radet.html
http://www.hig.se/Ext/Sv/Forskning/Forskningsorganisation/Forskningsetiska-radet.html
http://www.codex.uu.se/manniska1.shtml
http://www.codex.uu.se/manniska1.shtml


56 

 

7 BILAGOR 

 

7.1 Elevenkät 

En enkät om Dig och religion 

 

Jag heter Alexandra och studerar till högstadielärare på Högskolan i Gävle, men jag är född och 
uppvuxen på Åland. Jag befinner mig just nu på sista terminen av min utbildning, denna höst ägnar 
jag åt att göra en undersökning som sedan ska resultera i en uppsats – mitt examensarbete. Den här 
enkäten är grunden för min undersökning, vars syfte är att jämföra ungdomars syn på religion, i 
Gävle och på Åland. Enkäten delas ut i slumpvalda högstadieskolor (årskurs 9) i Gävle och på Åland, 
svaren kommer sedan att redovisas i mitt examensarbete. 

 

 Du är helt anonym, vilket innebär att Du inte blir uppmanad att skriva ditt namn någonstans i 
enkäten. 

 Du svarar genom att sätta ett kryss [X] för de alternativ som stämmer bäst överens med vad 
Du tycker. 

 Om inget av svarsalternativen stämmer överens med Din uppfattning, får Du gärna anteckna 
ditt svar med egna ord (direkt under frågan eller där det finns plats – kom ihåg att numrera 
ditt svar) 

 Du kommer inte att behöva svara på samtliga frågor i denna enkät, vilka frågor Du ska 
hoppa över beror på hur Du svarar – Du hittar instruktioner i enkäten när det blir aktuellt. 

 

 

Tack på förhand! 

 

Alexandra Laaksonen, Högskolan i Gävle 
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DEL 1 
 

Vi börjar med lite kort fakta om Dig… 
 

1. Hur gammal är Du nu?  2.  Jag som fyllt i denna enkät är…           kille      tjej 

3. Hur kristen skulle Du säga att Du är?       Ickekristen                     Kristen 
 

4. I vilket land bor Du nu? 

5. Är Du medlem i något religiöst trossamfund (t.ex. kyrkan)?  
Nej Ja Vet inte  

Om Du svarade nej eller vet inte – gå vidare till fråga 7. 

6. I vilket religiöst trossamfund är Du medlem?  
Svenska Kyrkan  Finska Kyrkan  Annat 

7. Tycker Du att Du är uppvuxen i ett kristet hem? 
Nej Till en viss del  Ja 

 
 

Sedan undrar jag hur Du ser på religion… 
 

8. Hur viktigt är religion för Dig?  Inte alls viktigt   väldigt viktigt 
 

9. Nedan följer några påståenden. Markera med ett kryss [X] vilket svarsalternativ som bäst stämmer med Din 
uppfattning. 

Nej             Ja 

a) Jag tror att det finns en Gud eller någon form av högre makt    
b) Det finns någon typ av ande eller själ 
c) Jag tror inte att det finns någon Gud, ande eller själ 
d) Gud betyder mycket för mig. 

 
e) Jag tror att Jesus har funnits.   
f) Jag tror att Jesus blev levande igen efter sin död på korset. 
g) Jag tycker att det är slöseri med tid att delta i gudstjänster. 
h) Jag får hjälp av att be. 

 
i) Gud hjälper mig att skapa ett bättre liv.  
j) Jag tycker att Bibeln är aktuell idag. 
k) Jag tror inte att det finns något liv efter döden.  
l) Jag tror att Jesus var Guds son. 

 
10. Hur ofta…                                      Aldrig                Mindre än                 1 gång/mån           Varje vecka          Varje dag

    1 gång/mån             
                                

a) … tänker Du på religion?     
b) … läser Du religiösa texter (t.ex. bibeln, koranen)? 
c) … söker Du på internet efter religiösa ämnen? 
d) … ber Du? 
e) … deltar Du i religiösa evenemang (t.ex 

 gudstjänster, ungdomsgrupper)? 
f) … tänker Du på meningen med livet? 

 
11. I vilken utsträckning håller Du med om följande uttalanden?  

1=håller verkligen inte med, 2=Håller inte med, 3=Håller inte helt med, men säger inte emot heller, 4=Håller med, 
5=Håller verkligen med. 
    1             2 3               4 5 

a) Min religion hjälper mig att klara av svårigheter i livet. 
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1             2 3              4 5  
b) Min religion hjälper mig att bli en bättre människa.   
c) Religion är viktigt för mig eftersom jag älskar Gud.    
d) Religion är meningslöst.  

    
e) Man kan vara en religiös person utan att tillhöra något    

särskilt trossamfund. 
f) Jag tvivlar ibland – finns det någon gud eller inte?    

g) Mina åsikter om religion kan förändras.   
 

12. Har Du någon gång varit i kontakt med kyrkan? Nej Ja 
Om Du svarade nej på fråga 12, kan du gå vidare till fråga 14. 
 

13. Jag har till exempel varit med i kyrkans… 
      Nej            Ja 

a) … barnkör    
b) … grupp för 7-9 åringar   
c) … grupp för 10-12 åringar   
d) … ungdomskör    
e) … ungdomsgrupp    

 
… eller jag har till exempel varit på… 

f) … dop i kyrkan    
g) … skolavslutning i kyrkan   
h) … gudstjänst i kyrkan   
i) … bröllop i kyrkan    
j) … begravning i kyrkan   
k) Annan kontakt, nämligen: 

 
 

14. Nedan följer några påståenden om vad kyrkan erbjuder. Markera med ett kryss [X] det svarsalternativ som bäst 
stämmer överens med Din uppfattning. 

     Instämmer inte alls  Instämmer helt 

a) När jag blir äldre vill jag gifta mig i kyrkan. 
b) Om jag får barn vill jag att de ska bli döpta. 
c) Jag vill inte ha en kyrklig begravning när jag dör. 

 
d) Om jag skulle få svåra problem kan jag tänka mig att vända 

mig till någon som jobbar i kyrkan. 
e) I framtiden skulle jag kunna tänka mig att delta i kyrkans 

musikverksamhet. 
f) Jag skulle kunna tänka mig att bli konfirmandledare. 

 
g) Jag kan tänka mig att vara med i en kyrklig ungdomsgrupp. 
h) Kyrkan har ingen viktig roll i samhället. 
i) Det är viktigt för mig att vara medlem i kyrkan. 

 
15. Vilka av följande ord tycker Du att passar in på kyrkan? 

Jag tycker att kyrkan är… 
 Stämmer inte alls         Stämmer lite     Varken eller  Stämmer ganska bra        Stämmer helt 

a) … högtidlig 
b) … helig 
c) … öppen 

 
d) … viktig för andra 
e) … onödig 
f) … tråkig 

 
g) … viktig för mig 
h) … pinsam 
i) … omodern 
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j) … trygg 
k) … flummig 
l) … aktiv 

 

 
16. Är Du… 

a) … döpt?  Nej Ja 
b) … konfirmerad?  Nej Ja 

Om Du svarade nej på fråga 16 b, kan Du gå vidare till DEL 3 som du hittar på sida 5. 

 
 

DEL 2 – besvaras endast av Dig som är konfirmerad 
 

I del 2 vill jag veta mer om Dina tankar kring konfirmation…  
 

17. Nedan följer några påståenden om varför Du valde att bli konfirmand. För varje påstående, markera med ett 
kryss [X] vilket svarsalternativ som bäst stämmer överens med Din uppfattning. 
 
Jag ville konfirmera mig därför att… 
              Instämmer inte alls        Instämmer helt 

a) … mina vänner gjorde det.  
b) … det är en bra tradition. 
c) … mina föräldrar eller mor- och farföräldrar ville det. 
d) … de flesta i min familj är konfirmerade. 

 
e) … jag hade hört att konfirmandundervisning 

(”skriftskola”) är kul.                
f) … jag är troende. 
g) … jag vill ha möjlighet att gifta mig i kyrkan. 

  
h) … jag vill ha möjlighet att bli gudförälder (gudfar/gudmor). 
i) … jag ville delta i konfirmationslägret.                 
j) … jag ville lära mig mer om religion. 

 
k) … jag ville lära känna nya vänner. 
l) … jag ville ha möjlighet ta ett eget beslut angående min tro. 
m) … jag tyckte att det var ett viktigt steg in i vuxenlivet. 

 
n) … jag ville stärkas i min tro. 
o) … jag såg fram emot festen som jag skulle ha tillsammans 

med familj och vänner den dag som jag blev konfirmerad. 
p) … jag ville få pengar eller presenter i slutet. 

 

18. Vad hade Du för förväntningar på din konfirmandtid? 
Mycket låga     Mycket höga 
 

 
19. Motsvarades Dina förväntningar? 

Det var sämre än väntat     Det var bättre än väntat 
 
 

20. Nedan följer några påståenden om Din konfirmandtid. För varje påstående, markera med ett kryss [X] vilket 
svarsalternativ som bäst stämmer med Din uppfattning. 

   Instämmer inte alls       Instämmer helt 

a) Jag har tyckt om att vara konfirmand. 
b) Konfirmandtiden har gett mig ny kunskap. 
c) Jag tycker att mycket under konfirmandtiden har  

handlat om sådant som är viktigt för mig och mitt liv. 
d) Jag kan rekommendera kompisar att konfirmeras. 
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Om du har svarat på frågorna i del 1 och del 2, är din enkät färdigifylld nu (du ska inte fylla 
i del 3). Tusen tack för ditt deltagande! 
 
 

DEL 3 – besvaras av Dig som inte är konfirmerad 
 

I del 3 vill jag veta mer om Dina tankar kring konfirmation…  
 

21. Varför valde Du att inte konfirmera dig? För varje påstående, markera med ett kryss [X] vilket svarsalternativ 
som bäst stämmer med Din uppfattning. 

  Instämmer inte alls       Instämmer helt 

a) Det verkade tråkigt. 
b) Jag kände inte att jag skulle ha nytta av det. 
c) Jag hade inte tid på grund av andra fritidssysselsättningar. 

 
d) Det kändes otryggt. 
e) Äldre kompisar som hade konfirmerat sig pratade negativt om det. 
f) Jag är inte intresserad av att lära mig mer om religion. 
g) Mina kompisar skulle inte konfirmera sig.  

 
h) Jag gillade inte ledaren. 
i) Mina föräldrar ville inte att jag skulle göra det. 
j) Jag har storesyskon som inte konfirmerade sig, så det kändes inte 

aktuellt. 
 

k) Jag vet inte, finns ingen särskild orsak. 
l) Jag är osäker på vad det innebär att konfirmera sig. 
m) Jag delar inte den tron. 
n) Annat, vad? 

 
 

Om du har svarat på frågorna i del 1 och del 3, är din enkät färdigifylld nu (du ska inte fylla 
i del 2). Tusen tack för ditt deltagande! 
 

 


