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1  Förord 

Då, nu och framtid … 
Strax efter att Luleå stift blivit ett eget stift våren 1904, genom att avskiljas från sitt moderstift 

Härnösand, blir Hortlax med omnejd en egen församling. Vår dåvarande biskop Olof Bergqvist (1908) 

meddelar att så snart stiftsdelningen var gjord, har ”Kunglig Maj:t genom nådigt bref den 31 mars 

1905 medgifvit, att ur Piteå landsförsamling utbrytes två nya pastorat nämligen Norrfjärden och 

Hortlax”. Han skriver vidare i prästmöteshandlingarna från 1908, att Hortlax strax skaffat 

kyrkoritningar som nu ska prövas och godkännas av Kungl. Maj:t., vilket också kom att ske i oktober 

månad 1912. 

Men redan innan kungen gett sitt bifall hade det pågått diskussioner om hur utbrytningen ur 

moderförsamlig skulle genomföras och var kyrkan skulle placeras.1 På den tidningssida, från 

Norrbottens Allehanda måndagen den 16 juli 1917, som finns uppsatt i Hortlax kyrka beskrivs den 

nybyggda kyrkans högtidliga invigning under biskop Bergqvists ledning.  

Tidningen berättar om denna söndag, strålande vacker och varm. Lika strålande och vacker stod 

kyrkan uppe på Brunnebergets kulle. På alla vägar och stigar, från norr och söder, öst och väst kom 

människor i alla åldrar strömmande till kyrkan. Över både natur och människor syns ha vilat en 

andäktig och förväntansfylld stämning. En del kunde få rum inne i den till brädden fyllda kyrkan, 

andra måste stanna utanför. Biskop Bergqvist håller sitt invigningstal, och mitt i all fest och högtid 

påminner han om den ”världskamp som rasar och under vars dån världen skälver”. Världskriget kom 

också att innebära en viss fördröjning av kyrkans färdigställande.    

Det finns mycket intressant och lärorikt att läsa i de handlingar som 1900-talets prästmöten lämnat 

efter sig. Den tid då kyrkan i Hortlax byggdes, och dess spira restes mot himlen som en gammal 

symbol för bandet mellan Gud och värld, är inte helt olik vår egen tid 2010. 1915 skriver biskop 

Bergqvist:  

För övrigt så dragas de yngre i våra dagar åt så många olika håll, att det ingalunda är någon lätt sak att 

samla dem omkring kyrkliga intressen och uppgifter. Detta får dock icke ingiva prästerskapet och kyrkans 

vänner något missmod utan i stället tjäna som en sporre till förnyade och ökade strävanden för ungdomens 

kyrkliga fostran och vård./---/Till och med på platser, där otron och gudsförnekelsen syns vara 

förhärskande, finnes en kvarleva av troende gudfruktiga själar … (s. 21-30) 

I församlingarna längs kusten hade inte ”förfallet” varit så märkbart, och medan söndagsbönen 

upphört på många håll samlades man ännu i Hortlax till sådana varje söndagskväll. En stor draghjälp 

hade kyrkan av starka EFS-föreningar, med rötter i de av pietism influerade s.k. läsarna och det sena 

1800-talets väckelser. Inte minst bidrog De ungas förbund (DUF), EFS ungdomsorganisation, till ett 

mycket aktivt kyrkoliv i Hortlax.2 Luleå stift var från dess allra första början, likt sitt moderstift 

Härnösand, ett lågkyrkligt stift som bland mycket annat innebar att stiftets präster kunde ge sitt bifall 

                                                             

1 Påpekas kan att avskiljandet från Piteå landsförsamling inte var lagfäst förrän 1 maj 1918. (Bergqvist i 
Prästmöteshandlingar rörande prästmötet i Luleå 1921.) Här kan också sägas att samma prästmöte uppger att 
Hortlax församling har bildat en fond som vid tiden för mötet uppgick till 684 kr och 16 öre – detta kapital ska 
växa så att Hortlax kan införskaffa ett tornur till den nya kyrkan. 
2 DUF bildades 1902 och 1925 fanns dubbelt så många DUF-föreningar i det lågkyrkliga Luleå stift som i alla 
sydsvenska stift tillsammans (Lundqvist 1982). 
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till EFS som inomkyrklig väckelserörelse. Under den tid då Hortlax etablerades som egen församling 

leddes arbetet av Axel Sandin, en i pitebygden välkänd och driftig ”prästprofil” och kyrkoherde i Piteå 

landsförsamling. I det Herdaminne som skrivits över honom, (Luleå stift 1904-81, Församlingar och 

prästerskap 1982), har noterats den starka och livaktiga ungdomsverksamheten ute i byarna, och även 

den ungdomsväckelse som gick över bygden under tidigt 1900-tal. Det hela utvecklades till en 

dragkamp mellan kyrkan och EFS, som trots Sandins ansträngningar att knyta ungdomen till kyrkan 

vanns av EFS. Historiens dokument ger bilden av hur Blåsmark som den första ungdomsföreningen, 

vilken ju inte kunde tillhöra annat än kyrkan anslöt till DUF, så skedde i Jävre, i Hemmingsmark, i 

Bergsviken, ja faktiskt i alla byar, alla utom Piteå landförsamlings ungdomsförening. Men även om 

detta kan beskrivas som en dragkamp vunnen av EFS, så firade man gudstjänst i både kyrka och 

bönhus. Biskop Bergqvist skriver till prästmötet 1927 (Bergqvist 1928) att gudstjänsterna i regel var 

talrikt besökta, särskilt vid missionsmöten och kyrkliga högtider. Det kom folk i sådana skaror att de 

inte kunde få rum i kyrkan, utan man fick ta till ”parallellgudstjänster” så att alla kunde få tillfälle att 

fira gudstjänst.  

Under 1930-40-talen kom en ny kyrkosyn, en våg av högkyrklighet, som blev oroande i det lågkyrkliga 

stiftet. Då var det biskop Bengt Jonzon som ledde stiftet. I Prästmöteshandlingarna från 1941 (Jonzon 

1945) skriver han: 

Pitebygden har i detta avseende sitt särskilda intresse. Sålunda skrives från Hortlax: ”Uppskattningen av 

altartjänsten är inom pitebygden i allmänhet icke stor.” Det lär finnas ett uttryck, som vittnar starkt 

härom, ett uttryck, vilket betecknar altartjänsten som ’småde dänna’, d.v.s. det där obetydliga, 

ovidkommande. Förklaringen härtill torde i mycket vara av historisk art … . Mässkläder brukas över huvud 

icke och först 1939 fick kyrkan sina första altarskrudar. När de första gången använts, var de åtskilliga 

allvarligt gudfruktiga män, som betygade, att de på dem gjort ’ett beklämmande intryck’ och talade om 

’kyrkans förfall’.” Det säger sig självt, att skrudarna under sådana förhållanden måste brukas med en viss 

återhållsamhet till att börja med. … Däremot ser man … gärna ljus och blommor på altaret. I Hortlax svara 

intresserade församlingsbor i tur och ordning enligt uppgjord lista för blommorna … .  

Detta med kyrkfolkets omsorg och ansvar för blommorna och ljusen tycker biskopen är en ”vacker 

ordning”. Och det är klart, menar han, att införandet av skrudar och mässkläder som kan förhöja 

kyrkans och gudstjänstens skönhet på inga villkor får ske på ett sådant sätt, att den verkliga styrkan 

hos väckelsefromheten kommer till korta. I stiftet värnades det rosenianska arvet, lika väl som det 

gammellutherska och det læstadianska. 

Hortlax med omnejd är en gammal väckelsebygd, och kyrkans ledning på stiftsplanet har värnat detta 

arv, sett det som ett värdefullt bidrag till kyrkans liv. När biskop Jonzon insattes i biskopsämbetet tar 

han en tydlig ställning för den mångfald som måste rymmas inom den universella kyrkan.3 Curt 

Carlsson (1979), som speciellt undersökt relationen mellan EFS och Svenska kyrkan i pitebygden, visar 

att en ny våg av väckelse kom under 1950—51, ”Väckelsen utbreder sig som en stormflod i Hortlax 

socken”. Samtidig finner han att kyrkoförsamlingens präster inte syns ha engagerat sig i saken, och 

detta av två skäl. Dels blev de inte tillfrågade att medverka i detta skeende och dels kände de sig litet 

skeptiska till väckelsens uttryck. Dessutom menar Carlsson att väckelsen medförde att den gamla 

byagemenskapen ute i de många byar som omger det centrala Hortlax bröts sönder. Vissa stärkte sin 

                                                             

3 Om detta kan läsas i Bengt Jonzons Herdabrev från 1938, eller i Mayvor Ekbergs Se människan! En studie av 
Luleå stifts möte med den moderna kulturen under 1900-talets första hälft, (Ekberg 2003).  



 

7 

gemenskap med EFS och DUF, vissa drog sig närmare Hortlax kyrka, och åter andra blev, som han säger 

neutrala. Ett bättre uttryck hade kanske varit, att de drog sig undan, lämnade de religiösa, eller med 

andra ord, de kyrkliga och kristna sammanhangen.  

Hur som helst, mycket vatten har, som man brukar säga, runnit under broarna sedan den tid då 

Hortlax fick sin kyrka, mitt i byn på Brunnebergets kulle, och den tid då väckelsen forsade fram som 

en stormflod över bygden. Kunskap om det förflutna kan hjälpa oss att förstå vår egen nutid och ibland 

också vår framtid. Slutorden i förordet till vår forskningsstudie av Hortlax församling, där den 

befinner sig idag, ska vi faktiskt lämna till stiftets biskop som var med på den tid då det begav sig. Till 

prästmötet 1953 skriver biskop Jonzon (Jonzon 1959):    

För 1000 år sedan bytte vårt folk religion och blev ett kristet folk. Det är den ojämförligt största förändring 

som ägt rum i dess historia. På Guds bud och Kristi evangelii grund har Sverige blivit vad det är i dag. Står 

Sverige, står Västerlandet inför en annan, lika genomgripande omvandling: omvandlingen från kristna folk 

och en kristen kulturkrets till något vars innebörd och slutgiltiga gestalt ingen kan genomskåda? (s. 225) 

Redogörelse för undersökningens genomförande 

Förarbetet 

Under hösten 2009 tar Hortlax församling kontakt med Mayvor Ekberg och diskuterar genomförande 

av en undersökning om religiösa föreställningar och relation till Svenska kyrkan hos församlingsborna, 

det vill säga de människor som bor inom Hortlax församlings geografiska område. Till grund för 

samtalen ligger en PM av kyrkoherde Heinrich Fröb daterad 2009-09-07, i vilken en omvärldsanalytisk 

marknadsundersökning och de faktorer som föranlett en sådan skissas. PMen återges i bilaga 1. 

Ekberg tar sedan kontakt med kolleger inom Luleå tekniska universitet och Umeå universitet för 

diskussioner kring en – då eventuell – undersökning. Med Umeå universitet och institutionen för idé- 

och samhällsstudier genom Jørgen Straarup uppnås enighet om en organisationsmodell för 

undersökningen. Med Förlaget Förortskyrkan HB överenskommer Hortlax församling om återstoden 

av undersökningen. En del av arbetet förläggs till Umeå universitet med Straarup som lokalt ansvarig 

för genomförandet, en annan del till Förlaget Förortskyrkan HB med Ekberg som lokalt ansvarig. 

Hortlax församling skriver i december genomförandeavtal med båda enheter. 

Undersökningen består av två delar, vilka båda redovisas i denna rapport. I en mindre intervjuserie 

har Ekberg, så fort formalia kring undersökningen fastställts, genomfört ett antal intervjuer med 

slumpvist valda församlingsbor. Syftet är att pejla vad som är angeläget för församlingsbornas 

vardagsliv, livstolkning, värdefunderingar och religiositet, i relation till de möjligheter till personlig 

fördjupning som verksamheten i Hortlax församling erbjuder. Det huvudsakliga användningsområdet 

för intervjuerna är att finna skissa församlingsbornas inställning och prioriteringar, samt att testa 

formuleringar för frågor att ställa till ett allmänt befolkningsurval i en enkät i början av 2010. 

För att möjliggöra systematiska jämförelser i denna enkätundersökning indelas invånarna i tre 

åldersgrupper, 15—29 år, 30—44 år och 45—75 år (denna åldersindelning används också i 

intervjuserien). Inom varje sådant åldersstratum väljs 200 personer slumpmässigt ut (ur Navet, 

Skatteverkets system för distribution av folkbokföringsuppgifter) och dessa totalt 600 personer utgör 

enkätundersökningens stickprov. Eftersom den andel av ålderssegmentet som 200 utgör är känd 
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kommer resultaten att kunna viktas, så att en sann bild av ålderssegmenten i totalbefolkningen 

uppkommer. I tabell 1:01 återges grundläggande uppgifter om de båda delundersökningarna. 

Tabell 1:01  Grundläggande uppgifter om de båda delundersökningarna 
Intervjuserien Enkätundersökningen

Antal tillfrågade 1 2, fy ra ur v arje ålderssegm ent 600 inalles, 200 ur v arje ålderssegm ent

Urv al Sty rt, så att fördelningen 
kv innor—m än blir jäm n, och så att 
såv äl ky rko-tillhöriga som  icke-
ky rkotillhöriga är representerade

Stratifierat slumpmässigt urv al

Form Ostrukturerade, associativ a interv juer Skriftligt frågeform ulär

Genom förande Personliga interv juer Postenkät m ed tre påm innelser
Period Nov em ber 2009—februari 201 0 Januari—m ars 201 0  

Enkätundersökningen 

Ett frågeformulär utarbetas. Ett antal formuleringar av frågor och svarsalternativ läggs nära de frågor 

som ställts i Svenska kyrkans forskningsenhets undersökning som redovisats i boken ”Guds närmaste 

stad” (2008). Det resulterande formuläret återfinns i bilaga 2. 

En tidsplan för utskick görs upp, så att varje påminnelse ska skickas cirka tio dagar efter föregående 

brev. 

Utskick 1:  2010-01-15 introduktionsbrev, frågeformulär och svarskuvert 

Påminnelse 1: 2010-01-26 påminnelsebrev 1 

Påminnelse 2: 2010-02-08 påminnelsebrev 2, frågeformulär och svarskuvert 

Påminnelse 3: 2010-02-19 påminnelsebrev 3 

Ett system för utskick och mottagande av svar konstrueras. Besvarade formulär skickas till Umeå 

universitet i förtryckta svarskuvert. 

Överförande från besvarat pappersformulär till data organiseras medelst en datorburen matris. 

Dataöverföringen genomförs av Ekberg med assistans av en volontär och i enstaka fall av Straarup. 

Överföringen från matrisen till statistikpaket och -program genomförs av Straarup, som också 

handhar framtagande av statistiska analyser. 

Datainsamlingen avslutas medio mars 2010 och rapportskrivningen tar vid. 

Vem har skrivit vad? 
Denna rapport är ett arbete av två forskare, och därför kan stilen vara ganska olika i olika delar av 

rapporten. Förordet har författats gemensamt. Kapitlen 2, 5, 7, 8, 9 och 11 har författats av Ekberg, 

kapitel 3, 4, 6, 10, 12, 13 och bilaga 3 har författats av Straarup. Vi har läst, kommenterat och 

diskuterat varandras texter, och den ömsesidiga påverkan torde vara avsevärd. 

I bilaga 1 har vi tillgängliggjort kyrkoherde Heinrich Fröbs PM om behovet av en undersökning. 

Augusti 2010, Mayvor Ekberg och Jørgen Straarup 
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2  Personliga utsagor i samtal om tro och livsfrågor 

Allt har sin tid, förändringen vindar är alltjämt i rörelse. Vad har den fortsatta utvecklingen i tiden 

betytt för människans sätt att tänka om Gud och kyrka, om livet och döden? Vad har den betytt för den 

fortsatta utvecklingen i Hortlax församling? Det var det vi hade i uppgift att studera, något som skett 

genom två olika metoder. Här redovisas den kvalitativa studien, den kvantitativa studien genom 

enkäter kommer längre fram. 

Urval och genomförande 
Till ordningen hör att tala om varför den ena blivit utsatt för besvärliga frågor och inte den andra. Här 

behöver jag inte orda så mycket om urvalsproceduren, eftersom urvalet av intervjuer har skett i 

anslutning till urvalet av enkäterna. Intervjupersonerna är också hämtade men hjälp av Navet, 

Skatteverkets system för distribution av folkbokföringsuppgifter. Medan urvalet till enkäterna skett 

genom ett obundet slumpmässigt urval, som då beskrivs längre fram, är urvalet till samtalen styrt, så 

till vida att vi ville ha ett jämt urval. Förutom fyra personer ur varje åldersgrupp, yngre, medelålders 

och äldre, alltså 15—29 år, 30—44 år och 45—75 år, inalles tolv personer, ville vi ha en jämn fördelning 

av kvinnor och män. Jämn fördelning har lyckats i alla åldersgrupper utom gruppen medelålders, i 

vilken vi fick nöja oss med tre kvinnor och en man.  

Om genomförandet bör sägas att intervjuerna har skett i samtalets form, vilket innebär att de har låg 

grad av standardisering och låg grad av strukturering. Väl medveten om var samtalet skulle ha sitt 

centrum, var tanken att intervjupersonerna skulle få stort utrymme att själva vara med och utforma 

samtalet. Denna frihet betyder att tiden för samtalen kunde variera stort från person till person. De 

flesta sträckte sig mellan en och två timmar.  

Det är också viktigt att tänka på att den fördjupade förståelsen av hur människor tänker i frågor om 

kyrka och tro, som vi kan få genom studier i en vardaglig samtalsform vilken inte går på bredden utan 

på djupet, inte kan sägas gälla alla människor inom Hortlaxområdet, däremot kan de genom att sägas 

ha pålitlighet stärka den helhetsbild vi fått av undersökningen.  

Ur analysen och tolkningen av samtalen har jag gjort ett urval av människors tankar. Jag har valt att 

presentera analysresultatet som en direktrapport som kan skapa en bild av vilken förståelse och 

livstolkning som ligger bakom de svar som givits i enkätundersökningen. Jag låter i mycket de tolv 

utvalda själva komma tilltals, och naturligtvis heter Abbe inte Abbe, utan något helt annat.  

Åldersgrupp äldre, 45-75 år 

Abbe 

Abbe har vuxna barn, trivs med sitt arbete och är i stort sett nöjd med sitt liv. Inget aktivt föreningsliv, 

mycket av fritiden ägnas åt att följa med i intressanta TV-program, ibland också program som lyfter 

fram tro och livsåskådningsfrågor. Han är döpt och konfirmerad, och så även hans barn. Han har gått i 

söndagsskolan och fått guldstjärnor, som typiskt för den tiden.  

Hur ser han då på sig själv i relation till kyrka, tro och livsfrågor? Skrattar och säger, Ja, hä va inte 

lätt. Som ledtråd finns enkätens förslag. Han funderar … Ja, religiös är man väl inte, … men det beror 

ju på vad man räknar till sånt … . Inget av alternativen som fanns på lut passade … men jag tror att 
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alla funderar. Det närmaste han kommer är att säga att han i bland funderar, som det han tänker sig 

att alla gör.  

Abbe har inte vuxit upp i ett kristet hem … farmor var nog … ja vad ska man säga … troende. Minns 

att han fick en katekes av en släkting när han var ungefär sex, sju år gammal. 

Vi går över till att tala om Gud. Ja, hä är svårt … hä är inte lätt. Efter en stunds funderande får 

enkätens förslag bli vägledande för att finna ord. Utesluter inte att det kan finnas en Gud. Men en 

personlig relation … ja, hur ska jag säga … det är väl nånting som kristna har … . Abbe hoppas att 

det finns något, att det finns en mening med våra liv. I vårt resonemang kommer han fram till att det 

är fullt tänkbart att det finns en Gud som har skapat människan och världen, även om han inte direkt 

vet hur detta ska beskrivas.  

Jesus, vad kan sägas om honom? Ja … hä var inte lätt. Tror att Jesus har funnits? Ja, nog tror jag att 

han är född av Maria, det var han ju … men … hur man ska säga … ja … de är svårt. Ja, nog finns 

det övernaturliga saker som händer… människor kan också ha nånting övernaturlig … ta det här 

med att stämma blod och sånt … . Frågan om Jesus är svår. Kanske var det en mening med att han 

skulle finnas.  

Frågan om meningen med Jesus, fördjupar frågan om meningen med livet och leder över till frågan 

om hur vi kan tänka om döden. Om Gud har skapat allt … då borde det inte finnas något helvete … 

nä, jag tror inte att Gud kan ha skapat nån helveteseld … eller hur? Gud ska ju vara snäll … ja, vad 

ska man tro … så är det ju de här med själen …? Efter mycket spånande kring Gud, världen och 

människan så står det klart att det måste finnas något efter döden och … fullt tänkbart har Gud något 

med de’ att göra … jag tror att folk tänker så … men jag vet inte … 

Abbe har en svag relation till kyrkan i Hortlax, besöker kyrkan i samband med förrättningar. Han 

röstade i kyrkovalet bland annat för att han ville påverka kyrkans inriktning, det passar inte in i hans 

bild av kyrkan att den viger homosexuella, även om det finns människor med denna läggning, och alla 

har rätt att vara som de är. Men för honom, och som han minns att han lärt sig är kyrkan av en annan 

”typ” än samhället. 

Clas 

Clas lever med sin familj, med vuxna och halvvuxna barn, är yrkesverksam och trivs mycket bra med 

livet. Ägnar sig inte åt något föreningsliv, men har en rik fritid, största intresset är jakt och fiske. Han 

har en stark relation till naturen, något som han på ett tydligt sätt förmedlat till sin son. Han är döpt 

men inte konfirmerad, fick välja själv och valde att arbeta i skogen i stället.  

Ja, de här med religion … man vet ju hemskt lite om religion. Säger sig inte heller fundera över detta. 

Jag har det bra … . 

Fanns det frågor om religion och tro med i hemmet under hans uppväxttid? Ja … mamma var nog lite 

så där … hon var nog lagd lite åt det religiösa … . Han vill inte kalla sin pappa så, även om han ägde 

en tjock gammal postilla av något slag. Han berättar om hur folket i byn ordnade stugmöten, även i 

hans hem samlades de. Pappa var med, men han uppfattar honom inte ha varit kristen eller religiös, 

men han läste ur boken. Han uppfattar honom mera lik sig själv, varken religiös, kristen, sökare, 
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tvivlare eller ateist. Religion eller kristendom var inget som berörde barnen, det var inget som ingick i 

deras liv och uppfostran.  

Tänker du nu som vuxen någon gång på religiösa eller andliga frågor? Nej, det gör jag faktiskt inte. 

Clas berättar om hans nära möten med döden, både i sina allra, allra närmaste, och också i sin pappas 

död, dessutom har kommit nära människor i dödsögonblicket. Döden är inte nånting jag blir rädd för 

… tror du inte att det är en mening med allt?  

Han berättar vidare om sin pappa och hans insjuknande och död. Vad han vill beskriva är just 

”meningen”. Det var dagen för midsommarafton. En envis pappa ville åka i förväg till ”hemstället” där 

de skulle samlas och fira midsommar. Pappa tvingas ge med sig och vänta på de andra. Tidigt innan 

det riktigt hade hunnit bli morgon blir pappa allvarligt sjuk. De var inte meningen att han skulle fara. 

Dagarna går och hans tillstånd försämras. Han berättar hur han en dag tar tag i sin pappas fötter och 

frågar: Hur är det farsan? Pappa svarar: Ja, det är bra, han har varit förbi och sagt att jag får 

komma hem i natt. Klockan 12 dog han, … på natten. Sånt gör att man kan börja fundera, så är det… 

så nog kanske det finns nåt, men vad som finns det vet man ju inte … men det skulle vara roligt att 

veta. Nånting finns … det tror jag säkert. Men man vet ju inte …  

Skulle du kunna tänka att ”tanken bakom meningen” är det vi kallar för Gud? …. Jaa, det vet jag inte 

riktigt … vad det är för något … men nog måste det finnas nånting. Clas har sett ”meningar” i många 

händelser, och han är en bra och intressant berättare. Han är fullt övertygad om att det finns en 

mening med allt. Men finns det en Gud så är han ju himla orättvis … . Här tänker han först som folk 

ofta tänker som ett motargument mot att det skulle kunna finnas en Gud, det vill säga på yngre som 

dör och gamla får ligga och gåpa och titt oppe take … bara vänta. Sedan tänker han vidare - men det 

kan ju vara en mening med de också, … det ska vara en viss ordning … som i naturen … det är 

naturens gång … svaga och sjuka djur blir offer för andra djur. 

Nä …, hä är riktigt svåra frågor. Men ta det här, om jag står i båten och metar och så ramlar jag 

baklänges, klart att jag skulle skrika, åh, Gud hjälp. Nånstans finns tanken att han finns …så är det 

nog för alla. 

Vad tänker du om Jesus? Tror du att han funnits? Ja … jag vet inte, men på sätt och vis så tror jag 

det, … faktiskt. Han kan tänka att Jesus är född med en mening, att ta hand om människor, en med ett 

speciellt budskap … men det där med hur han är född är nog bara en fråga om att tolka. 

Clas har ingen kontakt med Hortlax kyrka annat än de gånger han deltar i begravning, dop, 

konfirmation. Det är fint i kyrkan. Han tycker att kyrkan är viktig för dem som vill gå dit. Själv har 

han inget behov av kyrkan. Men kyrkan är bra för dem som har behov. 

Annika 

Annika bor med sin man, har ett vuxet utflyttat barn. Hon är yrkesverksam med en aktiv fritid, allt 

från att hålla sin kropp i trim till politik, och mycket nöjd med sitt liv i dess helhet. Hon är inte 

uppvuxen i ett kristet hem, däremot med en kristen mormor och mostrar. Döpt och konfirmerad, så 

också hennes barn.  

Hon vill kalla sig kristen. Jag är ju född i ett lutherskt land och fostrad i den kristna etiken. Berättar 

om hur viktig hon uppfattar att en fostran efter de tio budorden är. Det är det traditionella kulturarvet 
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och etiken som ger henne en kristen självbild. Hon vill att skolan ska bevara traditionen att gå till 

kyrkan med barnen vid advent och skolavslutning, vi lever dock i ett kristet land, och för detta finns 

det stöd i läroplanen … så har jag ju den här barnatron som många i min generation har. 

Tänker hon Gud som något personligt eller opersonligt? Ja, i och för sig kan jag tänka mig att jag 

tror på en personlig Gud … för jag har ju den här barnatron … jag kan ju faktiskt när det blir 

besvärligt be, … men gode Gud hjälp mig nu, och då tänker jag på Gud som en som man kan ha en 

personlig relation till. Men visst här är jag ju lite kluven, för jag kan ju tänka mig att Gud är en kraft 

som också finns inom oss … men den relation jag har till Gud den är personlig … men sen om det är 

han som ger mig kraft eller om det är kraften i sig själv som ska kallas Gud … det är lite svårt att 

svara på. Men det är konstigt de här, oavsett att man inte springer i kyrkan, för det gör jag ju inte … 

om det nu beror på fostran eller skolans fostran, så tar man ju till de här … för att få styrka … det är 

märkligt.  

Annika tror att detta är vanligt i den generation hon tillhör, samtidigt som hon undrar hur länge folk, 

som liksom henne själv ”inte springer i kyrkan”, har kvar denna föreställning om Gud. Jag tycker att 

på något sätt så är det förfärligt det som sker i vårat samhälle …. De är på nåt’ vis som att det sker 

en avkristning … att målet är att avkristna vårat land.  

Hon tror att Jesus var en vanlig människa. Om jag går tillbaka till att jag sa att Gud blir en inre kraft 

för mig, låt vara att jag har en personlig relation till Gud som denna kraft, hur i hela friden blev 

Maria med barn med denna kraft? Förstår du hur jag tänker? Jag nickar. … det kan inte skapas en 

människa utan att det finns en man. I slutändan har hon förklarat att det mest troligt var så, att det 

var en mening med att Jesus skulle födas som profet för att lära ut det goda. Men allt är konstigt … jag 

kan ju inte säga att jag vet, men de är så jag tänker.  

Här kommer hon in på meningen med allas liv och i förlängningen på döden. Den frågan är ju lika 

knepig … men jag tror att alla tänker på den … att det skulle vara slut … jaa … nånstans känns det 

torftigt om det skulle vara så. Jag vet inte … men jag hoppas att det finns något. 

Hur viktig är kyrkan för dig? Viktigast är den i uppgiften att finnas för människor som behöver omsorg 

i svåra situationer. Jag springer som sagt var inte till kyrkan … jag har egentligen inget behov av det 

hellre … Om jag skulle vara med i kyrkan skulle jag se det från ett etiskt perspektiv … välgörenhet 

helt enkelt. I detta kan hon se en viss mening med att engagera sig i kyrkan. Om att delta i kyrkoval 

säger hon att hon inte gick och röstade, skälet till detta är att hon anser att man inte ska blanda in 

politiken i kyrkan. Här betonar hon att kyrkan inte ska vara politiskt styrd. 

Berit 

Berit är en yrkesverksam kvinna med vuxna barn. Hon är döpt och konfirmerad, och uppvuxen i ett 

EFS-hem. Hennes barn är döpta i Svenska kyrkan. Hon en dubbel församlingstillhörighet, i Hortlax 

kyrka och i Kustkyrkan. 

Hon trivs i Kustkyrkan, den har respekt för varje enskilds trosövertygelse. Respekt för de arv man fått 

hemifrån. Hon är glad över att Kustkyrkan har samarbete med Svenska kyrkan i Hortlax. Samarbete 

kyrkor och samfund emellan ser hon som mycket positivt, de dogmatiska formuleringarna i trosfrågor 

anser hon ska komma i andra hand. Vi talar om hennes relation till Hortlax kyrka, vilken hon besöker 
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då och då, eftersom hon oftast firar gudstjänst i Kustkyrkan och i andra ”fria” samfund. Hon beskriver 

sin relation till kyrkan. 

Den är ganska stark ändå, kyrkan ska ju bara finnas där … något som man absolut inte skulle vilja 

vara utan … något där man gifter sig, där man döps, dit man går vid högtidliga tillfällen, och så här 

någon gång … så här emellan, den måste bara fungera … men jag är inte kyrklig … då jag är 

uppvuxen i EFS. Mina föräldrar hade ingen antipati mot kyrkan som en del faktiskt hade … en del 

ville absolut inte gå dit … de hade brutit med kyrkan …så var det inte … jag har alltid tyckt om 

Hortlax kyrka ... men jag tillhör ju EFS, och nu då det andra stället … jag tillhör kyrkan också, men i 

andra hand. 

Det är inte så att jag har gått ur kyrkan och tänker att nu har kyrkan börjat helt balla ut i sina 

åsikter … och man kan ibland tänka att kyrkan anpassar sig till samhället för mycket. Här betonar 

hon att i sådana åsikter vill hon skilja mellan Svenska kyrkan centralt och lokalt. Men hon trivs bäst i 

Kustkyrkan och de fria samfunden. I berättelsen hon ger framträder en betoning på andliga 

upplevelser, ett bemötande som präglas av värme och en kärleksfull gemenskap. Detta är viktigt när 

hon kommer till en kyrka eller ett samfund, att man känner att man blir sedd när man går dit … .  

I detta sammanhang frågar jag hur hon upplever bemötandet i Hortlax kyrka, när hon besöker denna. 

… om jag säger så här,… jaa, jag tror att man inte riktigt tänker på och kanske inte förstår … hur 

viktiga de är (präster och andra ansvariga) när det gäller att se alla människor … jag tror att de 

många gånger förringar sin betydelse i detta …och det gäller att vara likadan mot alla … tänka efter 

hur man beter sig när man klivit ner från predikstolen. 

Så talar hon om hur hon skulle vilja att det var i Hortlax kyrka. Främst betonar hon små grupper där 

man kan känna gemenskap, tillhörighet och där man kan bygga relationer, utifrån ålder och vilket 

skeende man befinner sig i livet. En annan sak som hon rör sig kring är som hon säger, hur kyrkan ska 

kunna snappa upp den andlighet som ligger i tiden.  

Denna EFS-medlem känner oavsett sitt engagemang i den kyrka hon tillhör också ett starkt 

engagemang för kyrkan i Hortlax, och framhåller att den skiljer sig från andra former av samfund, den 

har aldrig ställt krav på en bekännelse. Kyrkan är viktig … men det är klart att Kustkyrkan är 

viktigare. 

Åldersgrupp medelålder, 30-44 år 

Cecilia 

Cecilia är yrkesverksam, inga barn, döpt och konfirmerad medlem i Svenska kyrkan. Intresserad av 

alla möjliga frågor i både nutid och dåtid, ser ofta på Discovery och Kunskapskanalen. Hon är inte 

uppvuxen i ett hem där man har talat om Gud.  

Hur vill hon då beskriva sig själv, som en som tänker kring livsfrågor eller en som aldrig tänker, 

religiös eller kristen o.s.v.? Jaa … jag vet inte vad jag ska säga … . Jag visar förslagen formulerade i 

enkäten. Hon tittar och funderar. Ateist blir uteslutet, … religiös är att ta i, … inte kristen … ingen 

tvivlare heller. Hon fastnar för att sökare kan stämma bäst … men det är ju bara när man står inför 

något … jag tänker ju inte varje dag … men … när man hoppas att nånting ska gå bra … . 
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Vi kommer naturligt in på frågan om Gud. Jag tänker att de måste finnas en mening med att vi är här 

… om inte … varför ska vi finnas till, … sova, äta, jobba … och sen då … ingenting? Jaa … alltså … det 

finns nånting … inte en Gud som har skapat världen … här vill jag tänka mer logiskt, … om naturens 

krafter … mer åt darwinhållet.  

Hur var det med den där meningen som måste finnas? Tänker du att det finns en tanke bakom 

utvecklingen? … nja … jag tycker ju inte om slumpen … hellre ödet … jaa, … det känns som 

utvecklingen är uträknad på nåt’ sätt … jaa, det känns så. Är det tänkbart att en Gud skulle ha 

någonting att göra med uträkningen? Nej … nja … kanske … när man vill tvärvända sig så, åh gode 

Gud hoppas att det går bra det här … men inte annars … . 

Det är inte lätta saker att funder över. Hon har inget forum där hon samtalar om dessa frågor. Hon 

talar egentligen aldrig med någon om dessa saker, inte heller i hemmet. Men hon vet allmänt vad 

kristendom handlar om. Det är svårt … bilden jag har i skallen nu är den skäggiga farbrorn.  

Vad finns att säga om Jesus? Det är inga problem att tänka att Jesus är född av Maria, en kvinna, inte 

heller att han är en person i historien. Någon så kallad jungfrufödsel är mer tveksamt. Men det känns 

inte rätt för henne att tänka, vanlig människa … jag har svårt att tänka var Gud kommer in i bilden 

… om jag säger en vanlig människa blir frågan, hur han fick den status han fick, blev en viktig 

person, varför det har blivit en berättelse kring honom. Det finns en tanke med det … därför måste 

det bli en korsning … en vanlig människa, men speciell. 

Det känns meningslöst om vi bara ska gå omkring här … äta, sova jobba. Vad tänker du händer med 

oss när vi har levt våra liv? Ja, det känns ju som att det borde hända nåt’ … ibland kan jag tänka att 

jag upplevt nånting … och så händer det igen. Ja, det finns nånting … men jag vet inte … kanske föds 

vi tillbaka till denna världen, på en annan plats … nån annanstans. Ibland känns det som att vi 

borde komma tillbaka … Det känns meningslöst annars … . 

Cecilias kontakt med kyrkan sker genom förrättningar. Hon menar att kyrkan spelar en roll i 

samhället. Det är viktigt att möjligheten finns att ha kontakt med kyrkan. Kyrkan måste finnas som en 

samhällsinstitution. Själv tror hon inte att hon skulle söka sig till kyrkan vid ”katastrof”. Men om hon 

skulle känna ett behov så skulle hon kunna gå dit. Jag har inte haft nåt behov (av kyrkan) … än så 

länge. Hon tänker sig att det är bra att ålderdomshemmet finns nära kyrkan, jag tror att de får det 

mera rofyllt … eller så är det för att man tänker att den äldre generationen är mer uppväxt i 

religionen. 

Emma 

Emma bor med sin man, har en aktiv fritid och är yrkesverksam, och är nöjd med sitt liv. Döpt och 

konfirmerad (att konfirmeras var ”jättepopulärt”). Hennes barn är döpta, men för små för att vara 

konfirmerade. Hon är inte uppvuxen i ett kristet hem, men deltog som barn i kyrkans barnverksamhet, 

så gör även hennes egna barn nu.  

Hur vill hon beskriva sig själv? Jag är absolut inte ateist, och tvivlare kan jag inte säga att jag är … 

jag tror att det finns nånting där uppe … men inte kristen. Varken religiös eller kristen ingår i 

självbilden, än mindre sökare. 
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Och gudsbilden då, eller det där som finns ”där uppe”? Hon menar att om vi känner oss trygga i oss 

själva, då har vi en egen kraft inom oss … men jag kan också ibland känna att Gud är en sån … ja … 

nån som på något sätt kan hjälpa mig … men jag kan inte säga att det är den Gud som det står om i 

bibeln …. Men det finns nånting som vakar över oss och som kan hjälpa … och skyddar oss när vi 

behöver det … ja … jag tror nog att det finns nån där uppe … ja, som en morfar kanske. Men den som 

hon menar finns ”där uppe” är inte en Gud som styr och bestämmer över människan och världen. Det 

går inte, menar hon, att resonera som vissa gör, att det inte kan finnas någon Gud eftersom det finns 

sådant som krig i världen. Här säger hon att det är människan själv som måste ta ansvar för sådant 

som krig … det är ju faktiskt upp till oss människor hur vi vill förvalta det vi har fått. Den gudsbild 

hon har säger också att det finns en möjlighet att Gud på något sätt har skapat världen, så att det kan 

finns en mening, allt sker inte av en slump.  

Jesus, vad tänker du om honom? Ja, jag tror att Jesus var en helt vanligt människa som är född av 

helt vanliga föräldrar … men som ville visa att människan kan klara mycket själv. Hon ser det som 

jämförbart med att vi idag har lärt oss och kan ägna oss åt healing, … det tror jag inte är något 

konstigt, det är krafter vi har inom oss. På samma sätt kan man säga att Jesus var en helt vanlig 

människa, … han hade många budskap med sig … det sjätte sinnet tror jag, som vi måste lära oss 

hitta. Emma tänker alltså att Jesus har funnits som vanlig människa men tänkt till att hjälpa och lära 

…, han hade ett speciellt budskap. 

Det finns absolut något efter döden … men jag tror inte på himmel eller helvete … jag tror att vi alla 

kommer till …ja, Nangijala, kanske. Jag tycker det är elakt att säga att folk ska kunna komma till 

helvetet. Hon tänker att alla kommer till något nytt där man får en ”andra chans”, och att livets villkor 

finns med i den andra världen. Den mening som alla har följer också med. Vi föds inte till jorden för 

att bara leva ett litet tag, och sen försvinna … ja, det finns nånting mer. 

Hur viktig är kyrkan för dig? Emma tycker att det är ”mysigt” att gå till kyrkan vid vissa tillfällen, som 

vid julen och skolavslutningar. För oss som inte går till kyrkan dagligdags så är den ändå viktig. Hon 

skulle inte kunna tänka att inte kyrkans fanns. Vigsel, dop, begravning … allt blir vackert och 

stämningsfullt. Kyrkan ska finnas där om det händer något … jag tror att det är viktigt för dom som 

kommer lite fel här i livet att dom kan ha den tryggheten att kunna vända sig till kyrkan. 

Själv har hon inget behov av kyrkan när det gäller att samtala om trosfrågor, det kan hon göra med 

”nära och kära”. Det är nog därför jag inte är kyrklig … jag vill ha saker från många olika. Hon 

röstade i kyrkovalet, då ser det som en plikt för alla, och för att värna demokratin. 

Emma anser att det är viktigt att kyrkan följer med sin tid om den ska ha kvar sina medlemmar och sin 

roll i samhället. Det var ett helt rätt beslut att kyrkan ska viga homosexuella, likt alla andra. 

Stina 

Stina bor tillsammans med sin man, är yrkesverksam och beskriver sig som ganska aktiv på sin fritid, 

mest inriktad mot det kulturella. Hon är mycket nöjd med sitt liv. Döpt i Svenska kyrkan, men inte 

konfirmerad, i Svenska kyrkan, motiveringen var att hon ville vara ”lite rebell”. Hon är inte uppvuxen i 

ett kristet hem, och beskriver sin pappa som ateist, och sin farmor och farfar som troende. Hon har 

varit med i kyrkans barn- och ungdomsverksamhet, varit på många läger i kyrkans regi. Hennes barn 

är döpta i Svenska kyrkan, den som hunnit till konfirmationsålder har valt den humanistiska 

konfirmationen.  



 

16 

Hon beskriver sin självbild, och funderar högt, när jag visar de givna förslagen. Ja, … jag säger ju 

alltid att jag inte är troende, och sökare är jag ju inte, och ateist vill jag ju inte kalla mig. Det var 

jättesvårt …hm … ja, … men jag är nog kanske kristen kom jag på nu … det kristna kulturella arvet 

är viktigt … och också de etiska värdena …. Men jag är ju inte troende … . Jag är nog en icke-troende 

kristen … men icke-troende kristen låter ju helt konstigt … men börjar man krafsa lite på sig själv … 

ja … så har nog de flesta nån form av tro … . 

Som lärare inom ämnet religion diskuterar hon ganska ofta religionsfrågor hemma, frågorna 

intresserar henne både yrkesmässig och privat, men hon framhåller att hon inte söker svar i egenskap 

av att vara sökare. Också bland vissa väninnor finns frågorna med, men vissa menar hon, skyndar sig 

att leda ”pratet till nya gardiner och de och sånt”. Hon för även intressanta diskussioner med sin 

pappa. Här återvänder hon till konfirmation i humanisternas regi. Litet besviken konstateras att den 

öppenhet för religionsfrågor och religionsfrihet som hon själv vill värna, ser hon i humanisternas 

tankar betyda frihet från all religion i samhället.  

Gudsbilden, hur vill hon beskriva denna? Jaa … hur tror jag egentligen, det är jättesvårt att sätt ord 

på det … jag är ingen sökare, ingen nyandlighet … jag har svårt att tro att det inte finns något mer 

än människan … det känns för fattigt … och jag har svårt att köpa att allt bara skulle vara en slump 

… nånting annat, nånting andligt måste ju finnas, och också någon form av mening med världen och 

människan, men Gud … det är för mig inte en makt som ingriper i det dagliga livet … men ändå en 

mening … mer nån som har satt igång det hela. 

Vad vill hon säga om Jesus? Hon tror att Jesus har funnits som historisk person, och kanske spelat en 

viss roll … men egentligen spelar det inte någon roll, utan för mig är det själva idén som är 

intressant. Jesus blev en förebild för kristen etik. 

Stina funderar inte direkt på livet efter döden, egentligen så är det ju bara att konstatera att vi alla ska 

dö. Samtidigt så kan hon inte tänka att döden ska vara slutet på allt liv. … nånstans tar ju livet vägen 

… om man inte är materialist så måste man ju tänka att det bara inte kan försvinna. Något straff 

eller att människor delas upp och kommer till olika ställen, som hon uppfattar att kyrkan lär, det kan 

hon inte tänka sig. 

Stina går aldrig till kyrkan, annat än vid de tillfällen hon deltar i olika förrättningar. Hon säger att hon 

har en mycket svag relation till kyrkan, men hon kan inte tänka sig att inte vara medlem i Svenska 

kyrkan. Hon uppfattar att kyrkan har en viktig roll i samhället, även om hon inte ser kyrkan som något 

som tillhör hennes eget liv. Men om det skulle bli så att hon kanske, till exempel, får behov att delta i 

en sorgegrupp skulle det inte vara främmande för henne att då ha kontakt med kyrkan. 

Stina röstade inte i kyrkovalet, hon tycker inte att hon är insatt i kyrkans frågor. Men hon lyfter fram 

att kyrkan måste anpassa sig till hur människor tänker idag för att få behålla medlemmar, och ger som 

exempel att alla ska kunna gifta sig i kyrkan oavsett sexuell läggning. 

Dan 

Dan har familj och barn, han är yrkesverksam och har en relativt aktivt fritid med idrott och barn. Han 

är mycket nöjd med sitt liv. Han är döpt och konfirmerad, så även hans barn är döpta men de har ännu 

inte nått konfirmationsåldern. Svaret på frågan om han har haft en kristen uppväxt blir väl utvecklad. 
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Ja, det beror alldeles på vad man definierar som kristet hem … alltså vi gick ju till kyrkan och så där 

… men det var inte så att vi hade … jaa … vi läste ju barnens bibel när jag var liten, och jag var ju 

med i kyrkans miniorer och så där, men jag kan inte säga om mamma och pappa är kristna, det vet 

jag ju inte. Alltså dom … om man inte svär …? … ja, i så fall är dom kristna. Och jag har ju varit i 

kyrkan, de har man ju … och konfirmerat sig och så … ja kanske ett halvkristet … om man nu kan 

uttrycka det så, det var ju inte så att vi hade bibelord på väggarna och Jesus bilder och så, det har vi 

aldrig haft. 

Pratade ni någon gång om Gud, livet och döden? Ja om livet och döden har vi ju pratat … men kanske 

inte utifrån vad Gud gjorde eller så … inte om inte vi barn har frågat … ja, jag känner ju andra som 

då är mer kristna än vad vi är, eller var … det är jättesvårt att säga. Jag tycker inte att jag har vuxit 

upp i ett kristet hem utifrån min syn hur det är att vara kristen. Det har jag inte gjort. 

Hur vill han då kalla själv? Han kollar formulärets förslag. Religiös är jag inte … om jag nu tänker 

mig kristen, … ja man har ju dom här lite kristna värderingarna … hur man ska behandla andra … 

och hur man ska vara som person … då skulle jag kunna säga att jag är kristen, att det stämmer 

ganska bra. … Ja … jag söker ingenting och jag tvivlar inte heller, ateist är jag inte heller… men 

nånting tror jag på, nånting finns det ... Men jag utger mig inte för att vara kristen, det gör jag ju 

inte. 

För Dan har kristendomen betydelse som bärare av ett kulturellt arv och etiska värderingar, de kristna 

värderingarna är viktiga för honom. Han jämställer att söka svar på frågor om tro och livsåskådning 

med att de inom familjen diskuterar med barnen, och söker svar på etiska frågor och etiska 

förhållningssätt gentemot andra. Som förälder samtalar han ofta om detta, också med vänner och 

inom arbetet. Han ställer sig ofta frågan om vad som är orsak till att vissa människor beter sig som de 

gör, vad det är som har gjort att det blivit som det blivit, hur uppväxten sett ut.  

Han berättar om hur han kan titta mot kyrkan på söndagar och se folket som går till gudstjänst. Då 

tänker han … undras hur många det är på högmässan … vad är det för ålder på dom som sitter där 

… om trettio år eller tjugo år kommer vi att vara där då, kommer vi då att sitta där som de har gjort 

förut … som min mamma och pappa har gjort, alltså dom gamla …? Jag är tveksam alltså till det, 

det finns så otroligt mycket annat som man kan anse vara viktigare, om det är rätt eller fel … det är 

upp till var och en att avgöra. 

Dan funderar över sin gudsuppfattning. Han tror inte på en personlig Gud … men jag tror att det finns 

nånting … vi (människor) kan inte vara själva … jag är inte övertygad om att Gud har skapat 

världen … men jag är inte heller övertygad om att det inte skulle kunna vara så …  . Han säger att 

han tror att det finns en mening både med världen och med människan på så sätt, att vissa ”saker och 

ting”, på något sätt är förutbestämda. Han har svårt med ordet Gud … nej … jag tror ju inte … om nu 

folk ber till Gud att han ska hjälpa … jag har svårt att tro att han kan påverka så … det strider som 

mot hur jag tänker. Han berättar om när hans kusin blev sjuk och dog, och att man då sa i kyrkan att 

”Gud hade tagit honom upp till sig” … men varför då, han var ju ung?  

Dans frågor leder över till frågan om hur vi kan tänka om döden. … Jag tror att man kommer 

nånstans, till … nån andlig värld där man får leva tillsammans med dom som man fått lämna , men 

ändå kan känna igen på nåt konstigt sätt … vi träffas på nått sätt igen …ja det är svårt att begripa, 
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som människa vill man veta, ha det svart på vitt att så här är det. Nej … jag tror inte på Gud, … på 

ordet Gud … men en andlig värld.  

Så var det bilden av Jesus. Dan tror att Jesus var en vanlig människa. Sen om det då stämmer att han 

har gjort allt de där som bibeln säger … det vet jag inte … men jag tror att han var en speciell 

människa, en väldigt god människa som hjälpte andra. Om man då har förstorat det han gjort … 

vatten till vin … helat en lam och så där … men jag tror att han historiskt har funnits. 

Hur tänker Dan om kyrkan? Han går aldrig till kyrkan för en gudstjänst, men kyrkan är viktig för 

händelser så som bröllop, dop och begravningar, de så kallade övergångsriterna är för honom starkt 

knutna till kyrkan. Men för gudstjänst, och som ett rum för stillhet behöver han inte kyrkan, då 

fungerar altanen hemma och naturen lika bra. Men om han skulle komma i en svår situation, som att 

förlora ett barn, då tror han att det skulle vara skönt att få tala med någon i kyrkan. Han menar att 

kyrkan har en viktig roll för dem som behöver den.  

Det är som att kyrkan ska finnas där när vi behöver den … vi har ju inga skyldigheter gentemot 

kyrkan … så anser ju jag … men den har en skyldighet att finnas när jag behöver den. 

Nu, menar han, är hans relation till kyrkan är ganska svag, den var starkare när han var liten, genom 

att han var med i barn och ungdomsverksamheten. Dan har en positiv bild av kyrkan, vilken han tror 

beror på att han har fått ha ett fritt valt förhållande till kyrkan.  

Dan röstade i kyrkovalet, viktigast var att värna demokratiska rättigheter och påverka kyrkans 

riktning. Han tycker att det är viktigt att kyrkan utvecklas med tiden, men påpekar att den måste hålla 

kvar vissa saker som hör till en kyrka. Kyrkan kan inte stå still, om den vill ha några kyrkobesökare. 

Åldersgrupp yngre, 15-29 år 

Fanny 

Bor med sin man och ett barn, går på utbildning och är i det stora hela nöjd med sitt liv. Hon är döpt 

och konfirmerad i Svenska kyrkan. Även hennes barn är döpta, men de har ännu inte nått 

konfirmationsålder. Fanny är uppvuxen i ett hem där man aldrig talade om Gud eller kyrka, eller hade 

kyrkliga vanor. Men hon tror att farmor var kristen. Som barn och ung var hon med i kyrkans barn- 

och ungdomsverksamhet.  

Fanny berättar om konfirmationen och minns inte så mycket av det hon fick lära, men har ett svagt 

minne att hon fick lära att dop innebär att välkomnas in i kyrkan, att växa in i kyrkan, ja, det var 

därför dopklänningen är lång. Även om hon glömt mycket så är hon inte direkt nyfiken, att ta reda på 

mer om kristendom och vad kyrkan lär. Men tänker att när hennes barn växer upp, då blir det 

intressant att få ta del av vad han får lära i skolan, just därför att hon glömt mycket av vad hon själv 

lärde i skolan, trots att hon tyckte att religion var intressant ämne.  

Vi kommer in på självbilden. Fanny vill kalla sig kristen, eftersom hon är både döpt och konfirmerad 

och har döpt sitt barn. Jag vill ju ändå tro på Gud och att man hamnar på ett bättre ställe när man 

dör … men jag vet ju inte. Fanny söker heller inte efter några mer bestämda svar på frågor om Gud, 

men menar att när far- och morföräldrar har dött så har hon börjat fundera. Inte minst då hennes 

barn ställer frågorna om vart de har tagit vägen.  
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När vi har lagt farfar i jorden hur kan då vara i himlen? Barnets frågor får henne att fundera. Hur 

ska jag förklara … att själen far upp till himlen … det är inte så lätt att göra. Men just av hans frågor 

så får man ju lite mer … ja … att tänka på, man hoppas ju att han inte bara ligger under jorden, utan 

att han ända är nånstans bättre … men det är ju det man inte vet … är man bara död och borta?   

Erfarenheten av plötslig död ställer frågor om Gud och om mening. Hon tänker att ”saker” är 

förutbestämda, och att det finns en mening i vissa skeenden, så som att hennes barn har kommit just 

till henne. Hon berättar om det som inträffade i samband med barnets födelse, det var meningen att 

vi båda skulle överleva, men jag tror att andra … ja, mer vardagliga saker händer av slumpen … 

med det som handlar om livet har mening. Detta har att göra med att hon vill att det ska finnas en 

Gud. Någon som hjälper en på traven.  

Vad tänker du om Jesus? Ja, jag tror ju att Jesus bara var en vanlig människa, nån som man bara 

har upphöjt och gjort till nånting annat … Men han kan ju ha döpt, predikat och så … grundat en 

religion. 

Hur tänker du om kyrkan? Fanny går aldrig till kyrkan, men om det händer något allvarligt då tycker 

att hon att det är viktigt att kyrkan finns, då skulle hon kanske gå till kyrkan, ja… det tror jag faktiskt. 

Annars har hon inga behov av kyrkan. Hon menar att, nog finns det väl folk här i Hortlax som 

fortfarande går i kyrkan, … men dom flesta gör nog inte de … så att säga. För Fanny är kyrkan en 

plats dit folk går när det är dop, bröllop och begravningar, en förrättningskyrka.  

Hon har inte röstat i kyrkovalet, eftersom man inte kan rösta då man ingenting kan om det man ska 

rösta om. Hon kan uppleva kyrkan som ”gammelmodig”. Men tycker att det är bra att kyrkan nu ska 

viga också de homosexuella. Hon säger också att man inte får tvinga präster att vara med i det om de 

inte vill. … Jag har som följt med i debatten och kan se båda perspektiven. 

Viktoria 

Går på sista året på högstadiet och är mycket aktiv i idrotten. Döpt och konfirmerad, kan inte säga att 

hon är uppvuxen i ett kristet hem, men mamman går till kyrkan på julen, ibland. Man talar aldrig om 

Gud och tro hemma. Hon är intresserad av religionsämnet, och överhuvudtaget alla 

samhällsorienterande ämnena. Viktoria trivs mycket bra med sitt liv. 

Om kristendom som religion säger hon, ja … jag vet inte … jag har inte riktigt fått koll på de. Viktoria 

kallar sig kristen, ja … eller alltså … om jag är nånting så är jag kristen, men jag tror inte på nånting 

till 100 % … men jag konfirmerade mig ju … men jag har ju egna tankar om det. 

Vi talar om konfirmationen, och meningen med denna, det är därför att vi yngre ska kunna få veta 

vad kristendom är … förr gick man ju i kyrkan på söndag, men hur många ungdomar gör det nu … 

nästan ingen … Nästan alla har ju fördomar om kristendom … det är bla bla bla, men det är ju 

intressant, de är ju roligt med religion. 

… om jag hade skrivit bibeln … ja, jag hade ju haft kvar mycket, men jag skulle också ha ändrat på 

vissa saker. 

Vi talar om gudsbilden som central i religionerna. Vad tänker du då om Gud? Ja… att Gud skapade 

världen, de tror jag ju inte på, men jag tror att det finns en Gud … att han skulle ha skapat Adam och 

Eva … nä ... och ingen vet väl riktig hur världen kom till … eventuellt har kan kanske varit med och 
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hjälpt till … . Tror du att det finns en mening med att världen och människan blivit till? Ja, det finns 

väl en mening med allt, … men allt har inte jätteviktiga meningar. För Viktoria är Gud inte något 

eller någon som har med världen att göra eller någon som människor kan ha en personlig relation till. 

Jesus då? Ja, det fanns ju säkert nån som var som han, att han hjälpte alla och sådär … men jag tror 

ju inte att han dog … eller uppstod och korsfästes … det tror jag ju inte … Det här är också sånt som 

är lite sådär. Hon tänker att det kanske var en mening med att han föddes och att Jesus, om han nu 

hette så, har funnits som historisk person. 

Du berättade att du gick förbi mormors grav på vägen hit. Vad tänker du om människan och döden? 

Ja, jag tror ju på andar och sånt … att man kan finnas där fastän man är död, å att man kan fara 

nånstans … man kommer som till himlen, fast inte till himlen, men på ett bättre ställe … det tror jag. 

Man kommer inte till nått paradis, … utan nånstans där det är bra. Man får träffa alla andra … 

helvetet … det tror jag inte finns … eftersom det finns en mening med alla som finns, då kan det inte 

finnas något ställe där man straffas. Himlen tänker ju jag är ovanför molnen … alltså … att det 

skulle finns en värld där … men jag tror ju inte på det … jag tror att det är nånstans långt bort man 

kommer … till alla som också dött. Ja … Gud finns ju säkert där också … för jag tänker ju att han 

finns. Hon tänker att Gud finns där som en kraft eller en makt, större än människan. Jag vet ju inte 

om det är riktigt, men jag tror att det är bra att tänka sig nånting, för annars skulle man ju vara 

rädd för döden, och det är jag ju inte nu.  

Brukar du diskutera detta med livet och döden med dina kompisar? Ja, det gör vi, men det är nästan 

bara jag som inte är rädd för det … men det är svårt att diskutera, man tänker så olika. Många 

ungdomar har en liknande föreställning som jag … men en del säger att det bara är ett svart hål … 

fler killar säger att de inte tror på någonting. Viktoria tror att det är svårt för speciellt yngre att säga 

att man tror på något som man inte kan se. Det är efter konfirmationen, och efter åttan, som hon har 

börjat tänka … det är mycket roligare nu när man känner att man har en uppfattning. 

Hur tänker du om kyrkan nu, har du några kompisar som brukar gå till kyrkan? Vissa av Viktorias 

kompisar är ”konfakompisar”, men de talar aldrig om att gå till kyrkan, men de brukar gå till 

kyrkogården. När vi går ut och går och går till gravarna … är det aldrig så att vi går in i kyrkan, 

även om det är öppet … 

Tycker du att kyrkan är viktig? Skulle du kunna tänka dig att gå till kyrkan och prata om vad man kan 

tro och tänka om religion och tro? Om jag skulle gå till kyrkan skulle jag inte vilja prata med nån, 

bara vara själv. Viktoria säger att om hon går så är det på dop ”och sånt”. Men hon anser att det är 

mycket viktigt att kyrkan finns, om och när man känner att man har behov av den.  

Rickard 

Rickard bor med sina föräldrar, går sista året på gymnasiet och är intresserad av konst, både i bild och 

i form. Hans stora intresse är politik och är därför aktiv i en politisk ungdomsorganisation. Han har 

ingen religiös eller kristen uppväxt, är döpt men inte konfirmerad. Mötet med religionernas värld har 

skett genom skolan. Han säger sig vara ”lagomt” intresserad av detta ämne, vilket han dessutom tycker 

är ganska svårt. Oavsett detta har han en lärare som kan göra ämnet intressant. Rickard är nöjd med 

sitt liv. 
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Vi talar om religionsundervisningen och vad som har avhandlats där. Just nu läser han judendom, 

kristendom och islam och ska faktiskt ha prov dagen efter vårt samtal, så han har tagit en paus i 

pluggandet för att samtala med mig. Med tanke på detta blir det naturligt att vårt samtal rör sig just 

kring likheter och skillnader i gudsbilden, hur man ser på människan och livet inom de olika 

religionerna.  

Tänker Rickard själv att det finns en Gud? Nej, … och att det skulle finnas någonting, innan 

någonting fanns som skapade någonting, är omöjligt. Här hängde jag inte riktigt med, så han 

förklarar. Ja, man har ju fått lära sig att det inte fanns nånting, så kom Gud, eller kanske han skulle 

finns, men i alla fall, så skapade han världen från ingenting och så sedan människan. Hur tänker du 

själv att världen har kommit till? Jaa … av en slump, … jag har ingen aning om hur världen kommit 

till. Det finns ju flera vetenskapliga teorier men ingen av dom är väl sann heller i och för sig … vi vet 

för lite … Kanske det finns nån större livsform därute, men jag skulle inte gå så långt och kalla han … 

det för någon allsmäktig Gud, eller evig för den delen … för såsom jag har lärt mig kommer 

universum att ta slut nångång, och då kommer ju allt att försvinna. … Ja ... det är lite svårt att 

förklara, men om jag ska säga det enkelt så tror jag ju mera på vetenskapens uträkningar. Jag 

skulle ju inte sätta mig i ett flygplan om jag inte trodde på dom matematiska beräkningarna … även 

om det bara också är teorier. Egentligen kvittar det, säger Rickard, hur världen har kommit till … det 

handlar mer om att förstå hur hela systemet hänger ihop. 

Jag undrar om han har kontakt med några ungdomar som har en kristen tro, kanske i klassen? 

Rickard berättar att en i klassen, vad han då vet, är ”riktigt troende”. Han menar att de inte är så olika, 

för även om någon säger att han tror på Gud så kan han ju tro på vetenskapen också. Ja, jag tänker att 

om någon tror att Gud har skapat världen, så måste man ju tro att han har skapat nåt system som 

får det att hänga ihop, och att vetenskapen då går ut på att lära sig hans system. De kvittar ju hur 

världen blev skapad … det handlar ju om att förstå den … .  

Vi talar vidare om de tre religionerna och den olika föreställningen som de har om Jesus. Vad tror då 

Rickard om Jesus? Ja … jag tror … ja dom kristna tror, att han uppfyllde några profetior i GT och 

var en messias som skulle rädda världen … men jag vet inte varför Jesus skulle vara den bästa 

profeten, jag har aldrig haft chansen att snacka med min lärare om de … han kan ju ha funnits, det 

finns ju en chans … och att man har dokumenterat det, men satt sin egen lilla twist på det … jag tror 

ju inte att han har utfört dom här miraklen, men att han varit förespråkare för den religionen. 

Vi går till livsfrågorna som centrala i skolans undervisning och därmed då hur vi kan tänka om 

människan och döden. Hur tänker du själv om döden? Ja … man begravs … jag tror ju inte att man 

är i någon annan värld, när man är död så är det slut med det … det känns ju lite tråkigt att säga 

det, men … ja … sen så har jag ju nån sorts tanke om någon … ja, … långvarigt … jag tror att världen 

är cyklisk … det kan ju hända att människan ingår i detta cykliska förlopp.  

För Rickard styrs allt efter förutbestämda lagar. Skulle han kalla sig någonting så vill han säga att han 

är ateist. Jag är nog ateist … jag tror att det finns något mäktigare än människan själv, men inte ett 

väsen eller allsmäktigt eller evigt, … kanske finns en livsform som är lågt smartare än människan … 

vi skulle kunna kalla den tanke … men jag tror inte på någon Gud, men tanken är immateriell. 
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När han avslutat sin beskrivning kan jag ju inte låta bli att påpeka att det inte går så väl ihop att vara 

ateist och samtidigt tro på en immateriell tanke. Jag menar att jag nog hellre vill se honom som en 

skeptiker … jaa, … men jag tror inte på någon Gud.  

Hur blir det med kyrkan, tycker du att kyrkan har någon uppgift för människan och samhället? Kan 

människor klara sig lika bra utan kyrka? Här i Sverige har ju kyrkan gått från att ha varit ganska så 

betydelsefull till nästan ingenting … Den finns ju fortfarande och det finns folk som går dit men om 

man jämför med dess betydelse förr så har ju kyrkan krympt, … massor … de har jag märkt … 

kyrkan har ju hjälp till vid katastrofer och sånt, och det är ju bra. Utomlands tror jag att dom 

lyssnar mer på kyrkan … här tror jag att det är många som kan avfärda vad kyrkan säger. 

De gånger Rickard haft kontakt med kyrkan är vid familjehögtider, skolavslutning och begravning.  

David 

David bor med föräldrar, han går sista året på gymnasiet. Här visar det sig faktiskt att dessa killar går i 

samma klass, båda har tagit paus från pluggandet till morgondagens prov om judendom, kristendom 

och islam. David är uppvuxen i ett kristet hem, är döpt och konfirmerad, ägnar sin fritid åt att vara 

aktiv i EFS-ungdomsgrupp och dessutom som ledare i konfirmationsgrupper. Till detta kommer att han 

ägnar sig åt musik och att läsa böcker. Han är mycket nöjd med sitt liv. 

För David blir det ju naturligt att kalla sig kristen, och detta betyder att han ser att de kristna etiska 

värdena och den tro och lära som kristendomen bär är en viktig del av hans identitet. 

Ungdomsgruppen är ett viktigt forum för att samtala, diskutera och söka svar på frågor om tro och 

livsåskådning. Dessa frågor är också ett naturligt samtalsämne i familjen. David kollar också ute på 

nätet hur diskussionerna om tro och livsåskådning går ute bland människor.  

Också i skolan ges tillfälle att samtala. Jag ställer frågan om han som kristen upplever sig tillhöra en 

minoritet i klassen. Det är klar, menar han, att detta blivit tydligare ju längre upp i ålder han kommit. 

Nu, som han uppfattar saken, finns nån som säger sig vara ateist och en del nyandlighet, ja … så där 

att man kan plocka på sig lite gott och blandat, och färre kristna. Men han ser inget problem att 

diskutera tro och livsfrågor i klassen, här finner han åsikter som är genomtänkta, men också åsikter 

som kan avspegla okunskap. Vi talar om hans konfirmerade klasskamrater som tidigare nära 

kompisar. David menar att han hade några kompisar som en tid efter konfirmationen kallade sig 

kristna, men som allt eftersom svalnade bort från kristna sammanhang. Detta noterade han just i 

samband med att de började gymnasiet och då det kom alkohol med in i bilden. Då valde många en ny 

umgängeskrets … kanske de är så att om tron bara är byggd på att vara tillsammans med kristna 

kompisar, … jaa … då var det lätt att vara kristen och följa kristna värderingar, men när de då 

träffar nya kompisar och samma värderingar inte gäller där, så syns det vara lätt att byta 

värderingar … de förändras. Han ser en skillnad i detta, ”värderingsbytet” gäller mer bland 

ungdomar som inte har vuxit upp i ett kristet hem.  

Jag frågar om han upplever sig själv annorlunda, att han tänker på ett helt annat sätt än sina 

klasskamrater. Jag tänker inte så, … jag känner mig inte begränsad på nått sätt … att jag beter mig 

som jag gör är ju mera liksom en naturlig konsekvens av att jag är kristen … det är ju nånting som 

jag vill och inte nånting som jag tvingas att vara. 
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Jag tänker att det /tron/ måste komma inifrån om den ska vara äkta och hålla … jag kan tänka mig 

som exempel dom som var kristna när de var med kristna, och när de plockas ut ur det 

sammanhangen, då tappar de tron. Det David vill betona är att han tror att det måste finnas en form 

av, som han säger, ”yttre uppbackning” åt det ena eller andra hållet, samtidigt som han betonar det 

egna valet och den egna övertygelsen som avgörande. 

David beskriver sin gudsbild. Gud är en personlig Gud som jag har en personlig relation till … men 

egentligen kan vi inte tänka oss hur Gud är, men han måste personifieras på nått sätt. Men jag 

tänker mig att Gud … han är inte bunden till rummet. Då jag var liten tänkte jag en gubbe ... så 

tänker jag inte nu … . 

Hur vill du beskriva din uppfattning om Jesus? Jag har ju fått lära mig att Gud kom till världen och 

blev en människa i Jesus. Har du inga problem med det vi talar om som inkarnationen? Nej … jag 

tänker så att om jag tror att Gud har skapat hela världen och alltihop, vad skulle han då ha för 

svårigheter med att skapa ett litet barn i en kvinnas mage, nej jag har verkligen inga problem med 

detta. David kan inte tänka sig att Jesus skulle ha kommit till på annat sätt … skulle man ge avkall 

på de så skulle man måsta ge avkall på så mycket annat i bibeln … så då kan man ju ifrågasätta om 

det är en kristen föreställning man har … få avgörande konsekvenser för kristendomen som tro. 

Vad tänker David om döden? Han tycker sig höra att man tänker på ett annat sätt nu än förr. Att vi 

alla ska komma till himlen … de upplever jag vara lite grann på modet. Jag frågar hur han ser på 

begreppen himmel – helvete, evigt liv – evig död. … Ja … om jag tänker för mig själv, så skulle jag 

nog välja att tala om himmel och helvete … men om jag talar med andra så skulle jag nog lika gärna 

tala om ett evigt liv tillsammans med Gud och evig död utan Gud. Jag önskar ju ingen evig död … 

men däremot tänker jag att hur vi lever får konsekvenser efter jordelivet … så att säga. David tänker 

att om vi ändrar för mycket på språkliga uttryck, så finns det risk för att själv innehållet förändras. 

Men jag skulle ju inte säga till nån att ha skulle eventuellt komma till helvetet, om jag använder det 

ordet … så måsta jag göra det varsamt.  

Hur tänker David om kyrkan i Hortlax? Han tycker om kyrkan, som väldigt intresserad av gammal 

konst och arkitektur, är kyrkan som han säger, ”rent emotionellt mäktig”, med det stora och höga 

kyrkorummet och orgelmusiken. Men han betonar att … känslan inte ligger på det andliga planet 

utan mer på det estetiska. När det gäller det andliga livet så passar EFS bäst, han upplever och tänker 

sig att närheten och gemenskapen kan bli större i det mindre sammanhanget. Han tänker sig att 

kyrkan är viktig och måste finnas i samhället. David går då och då till Hortlax kyrka, men regelbundet 

till EFS.  

David röstade i kyrkovalet, dels anser han att det är en demokratisk plikt och dels ville han påverka 

kyrkans inriktning, som till exempel i den omdiskuterade vigselfrågan för homosexuella där David 

anser att kyrkan valde fel.  

Vad kan vi lära? 
Om A inträffar så händer med sannolikhet B, förr eller senare. Här kommer jag inte att fastslå några 

absoluta ”förklaringsmodeller” för att tolka innehållet i samtalen eller för att förstå varför de tolv 

utvalda till intervjusamtal upplevde frågorna som mycket svåra, samtidigt som i stort sett alla kunde 

mena att det var mycket intressant och roligt att få vara med. Jag har svårt att sätta ord på vad jag tror, 

det var mångas mening. Jag har återgett samtalen i form av deras egna berättelser och i mycket med 
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deras egna ord, värda att läsas och begrundas. Här ska jag bara kort, och utan hänvisning till vidare 

referenser, peka på några perspektiv som finns med i min egen analys och försök till tolkning. 

Varför är det svårt att tro att Gud har skapat världen? Varför vill människor tro att det finns en Gud 

fast än detta syns omöjligt att tro på? Varför talar människor så tydligt om ett uppe och nere? Varför 

dyker den skäggiga gubben upp när vi talar om Gud? Varför är de så enkelt att tro att Jesus var en 

vanlig människa, men ändå med mening, eller speciell uppgift? Varför har människor svårt att 

beskriva ett liv efter döden, trots att de hoppas på något? Varför har människor ett mycket begränsat 

behov av kyrkan idag?  

Övergripande kan svårigheterna förstås som en språkfråga, vilken kan ses ur mer än ett perspektiv. 

Vad hör till bibelns symbolspråk och vad hör till den kyrkliga traditionens språk. I förordet nämndes 

kyrkspiran som en symbol för bandet mellan Gud och värld. Men frågan är om denna symbol nu mera 

leder människors tankar till den verklighet den en gång var tänkt att peka på. Symbolspråket har blivit 

mer och mer obegripligt. Varför tänker människor det bibliska uttrycket ”himmel och jord”, hela 

världsalltet, det transcendenta och det immanenta, rent bokstavligt som två rumsligt åtskilda 

storheter? Gud på övre våningen, urgammal och skäggig vilar han på ett moln. Människan stökar och 

bökar på den nedre våningen, för att ordna sin tillvaro som hon själv vill ha den. 1961 kunde Jurij 

Gagarin undersöka saken närmare när han kretsade runt jorden, och kikade ut genom rymdskeppets 

lilla fönster. Jaha, ingen Gud där, inte så långt ögat kunde nå. När han kom ner till jorden igen kunde 

han bekräfta vad många vid den tiden redan hade räknat ut. Läser vi i Psaltaren 139 blir saken 

annorlunda. Om jag for upp till himlen, for ned i dödriket, ytterst i havet eller havsbandet, ja då var du 

där. Luthers ”finitum capax infiniti”, det ändliga förmår rymma det oändliga, stämmer då väl. Det 

finns bara ett rum. Gud och människa bor så att säga ihop. Varför detta är så svårt att tänka har sina 

historiska skäl, den främsta orsaken står nog att hitta i att den grekiska filosofin i tidig tid fick bli 

”trons tjänarinna”.  

Ett annat problematiskt perspektiv som också visar sig i de tolv utvaldas berättelse hör hemma i sent 

1800-tal och tidigt 1900-tal. Då hade många kommit till den punkt, då man blev tvungen att välja 

mellan gudstro eller vetenskapstro. Bibeln, och speciellt skapelseberättelserna, kunde inte längre 

konkurrera med naturvetenskapernas ständigt vidgande vetande. En av de tolv ville mer tänka åt 

”darwinhållet”, att skapelsen skulle inkludera en utveckling, vilket hon då uppfattade måste utesluta 

Gud. Här står Gud och Darwin mot varandra som två oförenliga ”storheter”. Och den unge mannen 

som menade att man har ju fått lära sig att Gud skapade världen från ingenting, var väldigt 

intressant att han nämnde, vilket för honom blivit ett bevis för att det inte finns någon Gud. Lika 

intressant är att en skapelse ”ex nihilo”, ur intet, inte kan utläsas ur bibelns hebreiska ord för ”att 

skapa”. En annan intressant iakttagelse, men Gud … det är för mig inte en makt som ingriper i det 

dagliga livet … mer nån som har satt igång det hela. Här kommer Gud som ”Deus otiosus”, den 

overksamme guden, den som satt i gång det hela men sedan dragit sig undan världen, en Gud som blev 

populär under upplysningstiden. Att denna gudsbild blev fast rotad kan många se som en följd av det 

tvårums-tänkande som redan hade blivit en del av den kristna traditionen.  

Guds som alltjämt skapande och aktivt i människans värld har liten plats i människors tänkande. Med 

tanke på Jesusbilden syns denna påverkas av huruvida man tänker att Gud alltjämt är skapande, att 

skapelsen inte är begränsad till en viss punkt, till den ”första början”, om jag tror att Gud har skapat 

hela världen och alltihop, vad skulle han då ha för svårigheter med att skapa ett litet barn i en 
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kvinnas mage, nej jag har verkligen inga problem med detta. Att de flesta är inne på att Jesus 

verkligen har funnits har säkert att göra med att detta i det närmaste har blivit ett fastlagt historiskt 

faktum. Men det är också intressant att Jesus tillskrivs en mening, det var en mening med att han 

fanns. Detta kanske bero på att de flesta talar om att det måste finnas en mening med allt, och då 

också med själva livet, slumpen är inte tilltalande. Men det kan också bero på att Jesus är central för 

att kyrkan överhuvudtaget kan finnas till, stå där den står. 

Livet kan inte sakna mening, och detta ser ut att förstås förutsätta en tro på någonting större än 

människan själv. I stort sett alla har Gud ”i bakhuvudet”, vissa kan också räkna med att Gud kan 

hjälpa när det riktigt krisar till sig, men gudsbilden är mycket diffus, och har litet att göra med själva 

livet. Detta kan då vara en förklaring till varför det är ytterst svårt att skapa en bild av vad som väntar 

efter döden. En annan sak är att vi under en lång tid inte har talat om döden, vår kultur har till och 

med kunnat betecknas som dödsförnekande. Och om det inte är möjligt ett veta, då är det bättre att 

inte ägna sig åt något frågande, och då ”springer ingen till kyrkan” i onödan heller. 

Den kristna traditionens frånvaro innebär en språkförlust, och även en verklighetsförlust. Är det 

möjligt att förstå, än mindre ge uttryck för något som vi inte längre har någon större kunskap om, än 

mindre har erfarenhet av? Som sagt, nä hä är inte lätt! 
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3  Kyrkoorienterad religion, sekularisering, individualisering, 
spiritualisering 

Svenska kyrkan efter millennieskiftet 
Omvandling av lutherska stats- eller folkkyrkor till trossamfund utan särskilt av staten gynnad 

ställning är ett viktigt politiskt, teologiskt och kulturellt diskussionsämne i de nordiska länderna. Det 

pågår livliga diskussioner i Norge, något mindre animerade sådana i Finland, Danmark och Island, 

men det principiella problemet, om statsmakten ska gynna någon kyrka eller religiös sammanslutning 

på bekostnad av andra är levande överallt i Norden.  

Bakgrund 

Ett sekels utredande ledde till att den svenska statskyrkan, Svenska kyrkan, år 2000 skildes från 

staten. Efter att svenska statsmakten sedan Gustav Vasa utövat inflytande över kyrkan och tagit den i 

bruk för insatser av skiftande slag, var relationen mellan stat och kyrka väl inarbetad i olika typer av 

lagstiftning och regelverk. Dessa relationer rensades ut ur lagstiftningen och ersattes vid 

millennieskiftet av en ny generell lag om trossamfund samt en kort speciallag om Svenska kyrkan. I en 

rad avseenden kvarstod dock relationer mellan stat och kyrka. Olika typer av avtal och ömsesidiga 

tjänster finns kvar. Staten sköter mot betalning uppbörden av medlemsavgiften till Svenska kyrkan, 

och Svenska kyrkan är mot begravningsavgift entreprenör på den civila begravningsfunktionen. Det 

tidigare statliga regelverket kring kyrkan har ersatts av en intern kyrklig normering, som kommer till 

uttryck i Kyrkoordningen (Kyrkomötet 1999). 

Det numera icke-statliga trossamfundet Svenska kyrkan har emellertid ett antal strukturella problem. 

Kyrkans organisation bygger på en befolkningsstruktur som radikalt förändrats de senaste 50 åren. 

Från att ha haft sina medlemmar i en finmaskig struktur av socknar på landsbygden har det 

befolkningsmässiga underlaget för denna struktur kollapsat. Stora delar av lands- och glesbygd har 

avfolkats. Kvar finns en åldrande befolkning med ansvar för bruk och skötsel av fasta installationer 

som kyrkogårdar och kyrkor, vilka inte enkelt låter sig vare sig tas ur bruk eller ges nya funktioner. 

Kyrkogårdar blockerar alternativ användning av marken ifråga, och kyrkobyggnaderna är ofta 

kulturskyddade och som sådana orörbara. Möjligheten att förvandla en kyrkobyggnad till kyrkoruin 

kvarstår för sådana kyrkor som inte skyddas av K-märkning, men för de flesta framstår det som en 

mycket drastisk åtgärd. 

Svenska kyrkan tvingas in i en strukturrationalisering som pågår med stor kraft. För närvarande tar 

den sig uttryck genom församlings- och pastoratsregleringar, varigenom mindre församlingar slås 

ihop. Vidare har kyrkan ett strukturproblem ifråga om demokratisk styrform. Fastän sju av tio 

invånare är medlemmar är det endast en av tio medlemmar som använder sin röst i de demokratiska 

lokal-, regional- och riksval som anordnas. Slutligen kan man peka på ett strukturproblem ifråga om 

personalens storlek. Med krympande ekonomi (medlemsavgifter) får Svenska kyrkan allt svårare att 

finansiera sin lönebudget. 

En rad religionsvetare har försökt sammanställa tillgängliga uppgifter om religion och religiositet, för 

att kunna utröna om någon entydig tendens kunde förmärkas. Här kommer fyra olika sådana 

perspektiv att antydas, sekularisering, sakralisering, individualisering och spiritualisering. 
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Det mest anspråksfulla av perspektiven är sekulariseringsperspektivet som med tydligast kraft 

förfäktas av den skotske religionssociologen Steve Bruce (2002). Det finns enligt detta perspektiv en 

motsättning mellan modernisering och religion. När moderniseringen sätter in tvingas religionen 

lämna scenen via en bakdörr. Teknologiska framsteg, moderna produktions- och distributionsformer 

minskar trovärdigheten hos olika slag av religiösa livsåskådningar och det samhälleliga inflytandet för 

organiserad religion i största allmänhet. 

Är det denna utveckling som vi kan iaktta i Sverige. Håller Svenska kyrkan på att dö på grund av 

moderniseringens virusinfektion? Under de senaste tjugo-trettio åren har många hävdat det. 

Minskande medlemssiffror, minskande deltagande i gudstjänster, skilsmässan mellan staten och den 

tidigare statskyrkan har använts som exempel på resultat av en sådan modernitetsinfektion. Men för 

ungefär 15-20 år sedan började sekulariseringsteoretikerna få mothugg. Det påvisades att religionerna 

förvissa inte verkade vara vid god hälsa i Västeuropa (sekulariseringsteorins vagga), men att de 

frodades desto bättre i andra delar av världen: Afrika, Sydamerika, Asien. Som resultat av den debatt 

som utvecklade sig kan man säga att de tendenser som man kan se i Sverige fortfarande kunde tolkas 

som resultat av sekularisering, men att teorins universella anspråk att gälla hela världen fick sig en 

knäck. Sekulariseringen ses numera i huvudsak som ett undantag som bekräftar en helt annan regel, 

nämligen att organiserad och individuell religion trivs och frodas i moderniseringens tidevarv. 

En av de teoretiker som förtjänstfullt har påpekat detta undantag är José Casanova (1994), en 

religionssociolog verksam i U.S.A. Han talar om en sakralisering i stället, förslagsvis översatt med 

”heliggörande”. Våra samhällen blir inte i ökande grad religionslösa; tvärtemot, religion får en allt 

tydligare offentlig röst och ställning. Casanova belyser sin tes med exempel från Östeuropa (Polen) och 

Sydamerika, där kyrkor talar högt och där den publika debatten tar hänsyn till vad som sägs av 

kyrkorna. 

Ser vi också detta i Sverige? Gäller Casanovas observation av en i ökande omfattning normerande och 

tydlig kyrka också i detta land, trots det faktum att Sverige hör till Västeuropa och delar politisk 

tradition med länder som Frankrike och England? Det är väl tveksamt om man kan tala om en ökande 

närvaro av religiöst tänkande i den offentliga debatten i Sverige, men man kan möjligtvis konstatera 

att Svenska kyrkan tillåtit sig en profilering på en rad områden: miljö, flyktingfrågor och 

homosexualitet. Kyrkliga företrädare på olika nivåer uttalar åsikter och uppfattningar som tidvis går 

stick i stäv med vad statsmakten säger och anser. För ett halvt sekel sedan skulle något sådant vara 

ohållbart. Så möjligtvis kan man med Casanova också tala om en sakralisering av det moderna Sverige. 

Såväl sekulariserings- som sakraliseringsteori arbetar med vad som händer i den offentliga sektorn. I 

kontrast mot den inriktningen hävdar två engelska forskare, Paul Heelas och Linda Woodhead (Heelas 

och Woodhead 2005), att den avgörande utvecklingen ligger på ett annat plan, nämligen i en 

förskjutning från något yttre till något inre. Religion har tidigare varit en yttre identifikationsfaktor. 

Man kunde säga att man var ”religiös såsom lutheran”. Man hade en yttre definition på vad det 

innebar att vara lutheran, och med den kunde man konstatera att så låg det till. Under senare år har en 

förskjutning skett, hävdar de båda forskarna. Nu är religion i huvudsak en andlighet i människans 

inre, och processen då denna förändring inträffat kan man sålunda kalla spiritualisering. 

Det har gjorts försök att undersöka om en sådan spiritualisering, ett sådant andliggörande, var för 

handen i Sverige. Svenska kyrkans forskningsenhet genomförde en stor studie i en mellansvensk stad 
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(Ahlstrand och Gunner 2008). Resultatet blev dock magert vad gäller en sådan ny form av religion, en 

sådan andlighet. Parentetiskt ska nämnas att studien lämnat inspiration till denna undersökning. 

Många av de enkätfrågor som ställts i den större studien har använts i vår undersökning. 

Individualisering är en beteckning för en utveckling som lägger tonvikten vid att människors 

möjlighet och tvång att träffa individuella val blir större och större för varje år som går. Någon enhetlig 

definition av fenomenet går inte att uppdriva, men trots denna oklarhet kan man säga att termen 

motsvarar mångas upplevelse av situationen också inom den religiösa sfären. I en lång rad 

religionssociologiska arbeten från 1930-talet och framåt skildras hur människors sätt att förhålla sig 

till den organiserade religionens innehållsliga kärna förändras och blir alltmer individuell. I ökande 

omfattning tror man på sitt eget vis, inte nödvändigtvis så som pastor eller präst predikar. Man kan 

notera att denna forskningsinriktning för kyrkornas representanter och ur kyrkornas synvinkel 

framstår som bevis på sekularisering. 

Diskussionen om icke-konform religiositet har kommit att präglas av en lång rad försök att be-

greppsligt och terminologiskt bestämma människors religiösa tankar och beteende som inte har någon 

direkt motsvarighet i de religiösa organisationernas lärosystem. Den amerikanske religionssociologen 

N. J. Demerath (2000) gör en lista av”invisible religion”, ”folk religion”, ”implicit religion”, ”quasi-

religion” och ”para-religion”. Till hans lista kan man lägga ”populärreligion” (Maître 1975, Schneider 

och Dornbusch 1973), ”Leutereligion” (Zulehner 1982), ”Vorhofreligion” (Mensching 1959:65) eller för 

specifikt svenska förhållanden ”folkkyrkoreligion” (Straarup 1997:33—36, 91—110) och 

”förrättningskristendom” (Gustafsson 1969:55—71, 1972). 

Dessa olika former av individualiserad religion ses som exempel på att en individualisering ägt och 

äger rum på det religiösa området. Människorna tror inte längre på det sätt som auktoriteterna skulle 

föredra, utan på sitt eget sätt, och något entydigt svar på vad som är rätt och fel handlande går enligt 

en sådan uppfattning inte att hämta direkt ur någon religiös tradition. Etiska handlingsregler måste 

hämtas från och vara i överensstämmelse med individens samvete, hjärta, sinnelag, övertygelse eller 

preferens. 

Det finns sålunda i de teoretiska förväntningarna på en församlingsundersökning mycket som talar för 

att sannolikheten är liten att hitta religiositet som är konform med en specifik lära eller tradition. De 

teoretiska förväntningarna går i riktning av differentierad, individualiserad religiositet. 

Hortlax församling är traditionell väckelsebygd, där lågkyrkliga rörelser haft och genomfört kampanjer 

och organiseringsarbete. En central fråga blir om denna historia av kontakter – vänskapliga och 

fientliga – mellan väckelsens representanter och Svenska kyrkan lett till att Hortlax församling skiljer 

från resten av landet. Tyvärr kommer vi i denna undersökning endast sporadiskt att kunna säga något 

om detta, i och med att vi inte har adekvat jämförelsematerial. Vi kan med andra ord endast ha 

oprecisa förväntningar på vad församlingsborna i Hortlax kan kännetecknas av. Till frågan om resten 

av landet hoppas vi kunna återkomma vid ett senare tillfälle. 
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4  Vem har besvarat enkäten – individuella bakgrundsvariabler 

Hur befolkningen i Hortlax församlings område är sammansatt kan den som letar i Statistiska 

Centralbyråns och Piteå kommuns olika statistiska översikter skaffa sig en bild av. Det nu aktuella 

undersökningsmaterialet kan emellertid ge viktiga kompletterande informationsbitar till kunskapen 

om vad som kännetecknar dem som bor i Hortlax. I enkätform kan man ställa frågor om sådant som 

inte fångas upp av olika former av offentlig statistik. Sådan tillkommande information kommer att 

presenteras i detta kapitel, som har ytterligare ett syfte, nämligen att visa hur olika indelningar 

fördelar sig, vilka senare i denna rapport kommer att användas som såkallade nerbrytningsvariabler. 

En sådan nerbrytningsvariabel kan t ex vara egenskapen genus. En fördelning av de svarande enligt en 

bestämd fråga kan bli mer förståelig om man ”bryter ner” fördelningen i kvinnor och män var för sig. 

Uppdelningen i kvinnor och män, liksom nerbrytningen mellan unga, medelålders och äldre kommer 

att användas flitigt, och då är det rimligt att tidigt veta hur stora dessa grupper är. 

I detta kapitel kommer uppgifterna att vara viktade (se bilaga 3 om svar och bortfall). Kolumnen med 

uppgifter för hela svarandegruppen kommer därmed – med de problem som beskrivits i bilaga 3 – att 

spegla hela Hortlax befolkning. Viktningen medför också att det totala antalet svar kan variera, 

eftersom svarande kan ha hoppat över en eller flera frågor. 

Uppgifter från såväl undersökningen som offentliga register 
Redovisningen inleds med ett antal uppgifter, som finns både i enkätuppgifterna och i 

befolkningsregistren. 

Kvinnor och män 

Tabell 4:01 tydliggör att det finns ett bortfall i undersökningen och att dess betydelse måste vägas in i 

resultatredovisningen. I bilaga 3 finns en analys av detta bortfall.  

Tabell 4:01  Andel kvinnor och män 15—75 år i Hortlax enligt enkäten och befolkningsregistren 
Enkäten Befolkningen

Kv innor 59% 48%
Män 41 % 52%
Totalt 1 00% 1 00%
N 255 4 7 83  

I Hortlax befolkning finns det en liten majoritet för männen. I undersökningsmaterialet förvandlas 

detta till en tydlig majoritet för kvinnorna. 

Åldersgrupper 

Figur 4:01 visar åldersfördelningen hos alla mellan 15 och 75 år i Hortlax. Nertill i figuren anges det 

antal år man ska fylla under 2010, längs vänsterkanten hur många individer det rör sig om. 
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Figur 4:01 Åldersfördelning bland 15—75-åringar i Hortlax år 2010 

Det låga antalet Hortlaxbor bland tjugoåringarna (från 20 till 30) är påtagligt. Det vittnar om att 

Hortlax i huvudsak är barnfamiljernas område. Tjugoåringarna har flyttat hemifrån till andra 

områden och har ännu inte installerat sig i uppgiften som barnfamiljer. Vad man ytterligare kan iaktta 

är att antalet personer i pensionärsåldrarna är ganska lågt. Det låga antalet pensionärer kan inte 

enbart ses som en effekt av den högre dödligheten i den gruppen. I stället förefaller det sannolikt att 

pensionärer har flyttat från Hortlax, alternativt att så pass många yngre flyttat in att gruppen äldre i 

jämförelse ter sig liten. 

I tabell 4:02 anges storleken på de åldersgrupper som etablerades i inledningsfasen av 

undersökningen. 

Tabell 4:02 Andel av befolkningen 15—75 år i tre åldersgrupper 
Enkäten Befolkningen

1 5—29 år 21 % 22%
30—44 år 29% 28%
45—7 5 år 50% 51 %
Totalt 1 00% 1 00%
N 255 4 7 83  

Andelen svarande ur varje åldersgrupp motsvarar nästan exakt andelen i respektive åldersgrupp. Detta 

skulle kunna se ut som en undersökningsframgång, men är det i själva verket inte. Ur varje 

åldersgrupp gjordes lika stora slumpmässiga stickprov. Om svarandet hade haft samma omfattning i 

de tre åldersgrupperna skulle kolumnen ”Enkäten” ha innehållit tre celler med siffran 33,3%. De 

rapporterade andelar svarande är i behov av viktning, vilket har beskrivits i bilaga 3. 

Civilstånd 

Den sista uppgiften om Hortlaxborna mellan 15 och 75 år som finns om både hela befolkningen och de 

svarande i enkäten är uppgift om civilstånd. I tabell 4:03 sammanställs dessa uppgifter. 
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Tabell 4:03 Civilstånd 
Enkäten Befolkningen

Gift 59% 51 %
Ogift 33% 39%
Skild 5% 7 %
Änka/änkling 3% 2%
Ingen uppgift 0,0% 0,3%
Totalt 1 00% 1 00%
N 257 4 7 88  

Gifta, änkor och änklingar har varit mer villiga att svara än ogifta och skilda. Särskilt bland gifta och 

ogifta är skillnaderna stora mellan enkätens svarande och hela befolkningen.  

Uppgifter från undersökningen där jämförelsematerial från offentliga register 
saknas 
Redovisningen av vem som har besvarat enkäten fortsätter med ett antal uppgifter där det inte finns 

några jämförelsetal i befolkningsregistren, där det alltså enbart föreligger uppgifter från enkäten. 

Ordningsföljden på de olika svarsalternativen kommer att följa storleken på andelarna av de svarande. 

Detta presentationssätt har valts för att undvika eventuella associationer om kvalitetsskillnader mellan 

alternativ först respektive sist på listan. 

Med vem man bor 

Om man bor ensam, tillsammans med föräldrar eller tillsammans med livsledsagare har betydelse för 

hur vardagslivet gestalter sig, vilka fritidsaktiviteter man håller på med och vilka prioriteringar man 

gör. Uppgiften om med vem man bor kan sålunda visa sig bli en viktig förklarande faktor bakom olika 

slag av livsåskådningsmässiga eller religiösa val. Tabell 4:04 återger hur Hortlaxborna angett sina 

boendeformer. 

Tabell 4:04 Med vem man bor 
Med v em man bor Andel
Tillsammans med maka-make 61 %
Sammanboende 1 6%
Tillsammans med föräldrar 1 4%
Ensam 8%
Som registrerad partner 1 %
Totalt 1 00%
N 255  

I tabell 4:04 har de olika boendeformerna, som noterats ovan, ordnats efter hur stor andel svarande 

som finns inom kategorierna. Uppemot två tredjedelar av Hortlaxborna bor tillsammans med maka 

eller make. Ytterligare en sjättedel är samboende, och några stycken är registrerade partners. Andelen 

ensamboende är liten, knappt tio procent, och andelen som bor hos föräldrarna (den nedre 

åldersgränsen är 15 år) är knappt en sjättedel. 

Om man har barn 

Av alla svarande uppger 25% att de inte har barn. Ytterligare 75% säger att de har barn. Föräldraskap 

gäller oavsett hur gamla barnen är, och variationen i barnens antal och åldrar är avsevärd. I tabell 4:05 

anges hur stor andel av alla föräldrarna som har barn i olika åldersklasser och det genomsnittliga 

antalet barn inom respektive åldersgrupp. 
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Tabell 4:05 Föräldraskap (n=191), genomsnittligt antal barn 
Barnens ålder Andel föräldrar Antal barn
0—5 år 23% 1 ,5
6—1 1  år 22% 1 ,3
1 2—1 5 år 1 2% 1 ,5
1 5 år— 67 % 2,3  

I någon mån kan man säga att fördelningen i figur 4:01 ovan speglas i översikten över föräldraskapet. 

Framför allt är det lätt att återfinna den stora gruppen föräldrar till barn på 15 år och däröver i figur 

4:01. 

Hur länge man har bott i Hortlax 

Den som bott länge i Hortlax församlings område har haft flera tillfällen att bekanta sig med ortens 

struktur och Hortlax församlings verksamhet än den som är nyinflyttad. Av alla svarande säger 42% 

att de bott i Hortlax hela livet. 57% anger att de bott i Hortlax sedan ett bestämt årtal. Tabell 4:06 

återger medelvärdena för kvinnors och mäns inflyttningsårtal och ett genomsnittligt mått 

(standardavvikelse) för variationerna runt detta genomsnittliga år. 

Tabell 4:06 Genomsnittligt inflyttningsår och genomsnittlig variation 

Infly ttning år …
Genom snittlig

v ariation
Kv innor 1 988 1 5 år
Män 1 989 1 6,4 år  

De som överhuvudtaget har bott på andra orter än Hortlax har genomsnittligt bott länge i området, 22 

år för kvinnornas del och 21 år för männen del. Om man skärskådar olika åldersgrupper dyker det – 

inte oväntat – upp tydliga skillnader. De unga och de medelålders inflyttade har genomsnittligt bott i 

området betydligt kortare tid, de unga sedan år 2000 och de medelålders sedan år 2000. 

Inom vilket område man bor 

På många orter avspeglar bostadsområdet social status. Av olika anledningar kan det uppfattas vara 

”finare” att ha adress i ett område än i ett annat. Det finns ingen anledning att förmoda att det skulle 

förhålla sig annorlunda i Hortlax församlings område. Elementär kunskap om hur stora andelar av 

befolkningen som bor i de olika områdena ingår i den bakgrund som människor har vid sin 

bedömning av egen och andras sociala status. Med utgångspunkt från församlingsverksamheten kan 

det dessutom förhålla sig så att geografisk närhet respektive avlägsenhet till de platser där 

församlingens aktiviteter äger rum kan ha betydelse för användningen av undersökningsresultaten. I 

tabell 4:07 återges hur stora andelar av de svarande som bor i respektive område. 

Tabell 4:07 Område inom Hortlax församlings område där de svarande bor 
Område Andel
Hortlax 25%
Hem mingsmark-Blåsm ark 1 8%
Bergsv iken 1 8%
Furulund-Storfors 1 5%
Jäv re 1 5%
Slam merm ora-Höglandsnäs-Högsböle-Pitsund 5%
Vitsand-Hem lunda 3%
Totalt 1 00%
N 255  
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I tabell 4:07 har de olika områdena ordnats efter hur stor andel av de svarande som bor där. Det är en 

ganska stor skillnad mellan å ena sidan de folkrikaste områdena Hortlax och Hemmingsmark-

Blåsmark och å den andra områdena Slammermora-Höglandsnäs-Högsböle-Pitsund och Vitsand-

Hemlunda där inte så många svarande har sina adresser. 

Sysselsättning 

Också sysselsättning är en ofta använd indikator för social status. Av olika uppfattningar kan olika 

typer av sysselsättning vara ”finare” än andra. Något slutgiltigt och självklart svar på frågan om exakt 

vad det är som är finare och varför det skulle vara fallet går sällan att ge, men att uppfattningen finns 

och gör sig gällande kvinna och man emellan är tydligt. I tabell 4:08 presenteras andelarna i de olika 

typerna av sysselsättning. Ordningsföljden är matematisk: andelarnas storlek avgör uppgiftens 

placering i tabellen. 

Tabell 4:08 Sysselsättning 
Andel

Yrkesv erksam 58%
Pensionär 20%
Studerande 1 2%
Arbetssökande 6%
Långtidssjukskriv en 3%
Totalt 1 00%
N 255  

Knappt sex av tio Hortlaxbor är yrkesverksamma, två är pensionärer. De studerande och de 

arbetssökande tillsammans utgör resten, det vill säga två av tio, tillsammans med en liten grupp 

långtidssjukskrivna. 

Fritidsgöromål 

I varierande grad finns det för moderna familjer och ensamboende tid för aktiviteter som inte är 

relaterade till arbete eller skola, fritidsaktiviteter eller -göromål. Ofta ses det man gör på fritiden som 

ett sannare uttryck för jaget och identiteten är det man gör på arbetstid. De som bor inom Hortlax 

församlings område ”håller på” med olika saker på sin fritid. Men vad? Tabell 4:09 återger hur stora 

andelar av de svarande som prickat för olika förslag på en lista. Listan introducerades med frågan Vad 

ägnar du största delen av din fritid åt? De svarande ombads att ange högst tre alternativ. Här 

presenteras resultaten i storleksordning. Längst ner på listan fanns i formuläret (så också i tabell 4:09) 

alternativet ”Annat”. Några exempel på vad de svarande själva antecknade med denna rubrik återges 

nedan. 
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Tabell 4:09 Vad Hortlaxborna sysslar med på fritiden (n = 255) 
Aktiv itet Andel
Um gås med familj/släkt/v änner 66%
Se på TV 41 %
Läsa tidningar och böcker 35%
Vara ute i naturen 35%
Idrotta/träna 25%
Friluftsliv 22%
Barnens aktiv iteter 20%
Spela dataspel/surfa på Internet 1 9%
Friv illiga insatser i ky rka/samfund 1 4%
Gå som åskådare på sportev enemang 7 %
Gå på kulturev enem ang
    (konserter, fördrag, konstutställningar o.s.v .) 5%
Delta i grupper inriktade på skapande v erksam het
    (t.ex. m usik, konst, hem inredning o.s.v .) 5%
Delta i grupper inriktade på personlig utv eckling 2%
Annat 8%  

Två tredjedelar av de svarande ägnar största delen av sin fritid åt att umgås med familj, släkt och 

vänner, fyra av tio med att se på TV. En tredjedel läser tidningar och böcker, en tredjedel är ute i 

naturen. En fjärdedel idrottar eller ägnar sig åt friluftsliv. Var femte deltar i barnens aktiviteter eller 

sitter vid datorn. Små grupper går på sport- eller kulturevenemang, ägnar sig åt skapande verksamhet 

eller personlig utveckling, och slutligen finns det ett antal egenhändigt antecknade alternativ. 

En hel del av de egenhändigt antecknade svaren utgörs av preciseringar av de svarsalternativ som 

fanns färdigformulerade. Att umgås med familj/släkt/vänner preciseras t ex med ”Barnbarn”. Några 

preciserar i vilka föreningssammanhang som aktiviteten äger rum: PRO-föreningen, kyrkans 

ungdomsgrupper. 

Andra av de egenhändigt formulerade alternativen utgörs av sådant som inte fanns med på ett rimligt 

sätt i den presenterade aktivitetslistan: ”hus och trädgård”, en förälders suck: ”få livet att fungera i 

vardag och helg, återhämtning, vila”, med mera. 

Medlemskap i frivilliga organisationer 

Sista delen av den övergripande beskrivningen av de svarande i undersökningen handlar om vilka 

organisationer de är medlem av, och i vilken omfattning deras medlemskap är aktivt eller passivt. I 

tabell 4:10 har uppgifterna ordnats så att svarsalternativen med störst andel medlemmar anges först. 

De svarande som återfinns bakom procentsiffran för Andel medlemmar har i steg två delats upp på 

aktivt och passivt medlemskap. Tillsammans summeras varje rad i de två sista kolumnerna till 100 

procent. 
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Tabell 4:10  Medlemskap i frivilliga organisationer (n i kolumnen ”Andel medlemmar” = 255) 
Andel

m edlem m ar
Aktiv t

m edlem skap
Passiv t

m edlem skap
Idrottsförening 38% 60% 40%
Organisation för v älgörenhet 1 2% 31 % 69%
Konst, m usik/sång, studiecirklar 1 2% 7 2% 28%
Politiskt parti/grupp 1 0% 27 % 7 3%
Ungdom sgrupp 6% 69% 31 %
Miljörörelse 4% 9% 91 %
Ny kterhetsförening 3% 29% 7 1 %
Fredsrörelse 2% 0% 1 00%
Kv inno- m ansgrupp 2% 36% 64%
Annat 41 % 7 2% 28%  

Om vi tills vidare sparar raden ”Annat” är det idrottsföreningarna som har den största 

medlemsuppslutningen bland Hortlaxborna. Mer än hälften av medlemmarna är också aktiva. 

Välgörenhets-, kultur- och politiska föreningar har en av tio Hortlaxbor som medlemmar. Här är 

emellertid aktiviteten mycket varierande. Välgörenhetsorganisationerna och de politiska föreningarna 

har en stor andel passiva medlemmar, medan de kulturella föreningarna har en stor andel aktiva. Om 

man är med i en kör eller i en studiecirkel ger det förmodligen ingen mening att vara passiv. 

Ungdomsgrupper har var sextonde Hortlaxbo som medlem, och andelen aktiva är stor. Om man 

beräknar hur stor andel de 15 medlemmarna utgör av åldersgruppen 15—29 år (55 personer) hamnar 

man på en medlemsprocent på 27%. Slutligen finns ett antal alternativ med få och tämligen passiva 

medlemmar. 

De frivilliga organisationer som återfinns inom gruppen ”Annat” och som utmärker sig med stora 

andelar aktiva medlemmar enligt tabell 4:10 kan i någon mån sägas vara specificeringar av någon av 

kategorierna i tabell 4:10. Det finns emellertid också några typer av föreningar som inte rimligen kan 

sägas vara inräknade i tabellen. Ett prominent exempel är de religiösa föreningarna. EFS nämns ett 

stort antal gånger motsvarande 10 procent av de svarande. En annan typ av föreningar är 

intresseorganisationer som LRF och Skogsägarna som nämns ett antal gånger. En tredje typ av 

organisationer är de hobbybetonade föreningarna: jaktvårdsföreningen, båtklubben, etc. Man kan 

också nämna att det görs ett antal noteringar om kristna föreningar eller församlingar, som t ex 

”Kustkyrkan”, ibland utan angivande av deras namn. 

Med tanke på att Hortlax av hävd varit ett kärnområde för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS) 

och att också andra kyrkliga och religiösa väckelser varit verksamma i bygden har en sammanställning 

av medlemskap i religiösa föreningar gjorts utifrån de svarandes egenhändigt formulerade svar. 17% 

skrev in någon religiös organisation (inklusive EFS); andelen svarande som antecknade Evangeliska 

Fosterlands-Stiftelsen uppgick till 10%. På annat ställe i frågeformuläret har de svarande angett om de 

är medlemmar i Svenska kyrkan eller någon annan kristen församling. 87% anger att de är 

medlemmar i Svenska kyrkan, och 22% markerar att de är medlemmar i en annan kristen församling. 

Skillnaden mellan 22% medlemmar i annan kristen församling och 17% medlemmar i religiös 

organisation kan antas bero olika förståelse av vad som är förening och vad som är församling. 

Slutligen kan man fråga sig hur stor andel av invånarna i Hortlax som är medlem i någon förening, 

religiös eller icke-religiös. Svaret är 73%. Huruvida det är en hög siffra eller inte är svårt att säga, i och 
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med att jämförelsematerial saknas. På motsvarande sätt kan man ju ställa frågan om de 27% som inte 

är medlemmar är en hög siffra. 

Trivsel 

En oblyg fråga ställdes: ”Hur trivs du i allmänhet med ditt liv?” Innan svaren kom in befarade jag att 

många skulle tycka att frågan var för närgången och därför låta bli att svara. Om man trivs eller inte är 

kanske en fråga som ingen ens för sig själv vill besvara. Om man trivs är allt gott och väl, men om man 

inte trivs kanske man bör göra något åt det. Att frågan trots denna – potentiella – närgångenhet 

besvarats av väldigt många framgår av tabell 4:11. Som mest har 12% av Hortlaxborna avstått från att 

svara, vid vissa delfrågor en så liten andel som 1%. 

Tabell 4:11  Tillfredsställelse med livets olika aspekter (n = 255) 

Aspekt av  liv et
My cket 

nöjd
Ganska 

nöjd

Varken 
nöjd eller 
m issnöjd

Ganska 
m issnöjd

My cket 
m issnöjd Ej sv ar

Mitt fam iljeliv 63% 29% 6% 0% 0,5% 2%
Mitt liv  i dess helhet 39% 55% 3% 2% 0% 1 %
Mitt sociala liv 39% 42% 1 3% 2% 0% 3%
Min hälsa 27 % 50% 1 4% 6% 2% 1 %
Min utbildning 25% 42% 20% 4% 2% 7 %
Min arbetssituation 29% 39% 1 0% 7 % 4% 1 2%
Min ekonom i 22% 48% 1 8% 9% 2% 2%
Mitt andliga liv 25% 27 % 40% 1 % 1 % 6%  

Tabell 4:11 ger en ganska oöverskådlig bild av hur pass nöjd eller missnöjd Hortlaxborna är med olika 

aspekter av sina liv. För att få en enklare bild har ett aritmetiskt medelvärde beräknats, där siffran +2 

motsvarar ”mycket nöjd”, siffran noll ”varken nöjd eller missnöjd”, och siffran —2 motsvarar ”mycket 

missnöjd”. Resultatet av beräkningen framgår av figur 4:02. 
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Figur 4:02 Nöje och missnöje med aspekter av livet (2 ~ mycket nöjd, 1 ~ ganska nöjd) 

Alla medelvärden återfinns över nollpunkten, den punkt som innebar ”varken nöjd eller missnöjd”. 

Genomsnittligt är alltså alla nöjda med alla aspekter av sina liv. Däremot visar det sig att graden av 

förnöjdhet varierar. Familjelivet är Hortlaxborna mest nöjda med, medan det andliga livet relativt sett 

skapar betydligt mindre tillfredsställelse. 



 

37 

Finns det några skillnader mellan undergrupper av Hortlaxbor? Signifikanta skillnader finner man 

mellan kvinnor och män vid en av de åtta aspekterna, nämligen hälsa. Männen är påtagligt mer nöjda 

med sin hälsa än kvinnorna (män 1,10; kvinnor 0,82). 

Man finner också signifikanta skillnader mellan ålderskategorierna vid två lättolkade aspekter, 

nämligen arbetssituation och ekonomi. Ju äldre de svarande är, desto mer nöjda är de. När det gäller 

aspekten arbetssituation är medelvärdena för de tre åldersgrupperna: yngre 0,50; medelålders 0,72; 

äldre 1,25. Vid aspekten ekonomi är medelvärdena för de tre åldersgrupperna: yngre 0,45; 

medelålders 0,70; äldre 1,05. 

Avslutning 

Härmed avslutas genomgången av vissa kännetecken eller egenskaper hos dem som bor i Hortlax 

församlings område och som är mellan 15 och 75 år gamla. Med den beskrivningen har ett 

grundläggande rutnät lagts ut. Några av de beskrivna fördelningarna kommer att användas för att 

tolka uppgifterna om Hortlaxbornas inställning till religion och andlighet. Nu, sedan ovanstående 

bakgrundsbeskrivning lämnats, är det lättare att förstå på vilket sätt församlingens invånare uttrycker 

och förstår de livets labyrinter som oftast syns i religiösa sammanhang. 

 



 

38 

5  Tro, livsåskådning och identitet 

Att på ett tydligt och lättfattligt sätt förklara vad vi menar när vi använder oss av vissa ord och uttryck 

är inte det allra enklaste vi kan ta oss för. Men trots detta så finner jag denna ”procedur” som en 

nödvändig förutsättning för att vi alla ska få en så klar bild som möjligt av vad de olika 

frågeställningarna är ute efter att förstå och förklara. Är det någon skillnad mellan en livsåskådning 

och en religion? Vilken betydelse har livsåskådningen eller religionen för vårt etiska tänkande och 

moraliska handlingssätt? Kan vi tänka oss att livsfrågorna är en naturlig del av alla människors liv, 

något allmänmänskligt? 

Jag väljer här, när det gäller att bestämma skillnaden mellan en livsåskådning och en religion, att med 

viss förenkling använda mig av den diskussion som Ragnar Holte för i boken Människa, Livstolkning 

och Gudstro (1984). Innebörden i respektive begrepp framträder kanske tydligast om vi börjar med 

begreppet livsåskådning. 

Enkelt sagt består en livsåskådning av tre byggstenar. Den första är våra grundläggande intellektuella 

och emotionella föreställningar om sådant som rör människans och världens ursprung, beskaffenhet, 

mening och mål. Dessa föreställningar, om människan och världen, bestämmer hur den andra 

byggstenen, som vi kallar vårt centrala värderingssystem, ska se ut. Vi får beroende av våra 

föreställningar om människan och världen en uppsättning etiska värden och normer som styr vårt 

handlande utifrån vad vi då kommer att uppfatta som gott eller ont, rätt eller fel. Vi kan kalla 

värderingssystemet centralt, eftersom det påverkar vår självuppfattning och identitet. Den tredje 

byggstenens form bestäms av de två föregående. Den utgör i sig själv vårt förhållningssätt till livet och 

tillvaron som helhet. Beroende av byggstenen ett, två och tre kommer vi att ge uttryck för antingen en 

optimistisk eller en pessimistisk syn på oss själva, vårt liv och vår omvärld. Skulle någon med 

kunskapsmässiga argument kunna övertyga någon om att det finns ett grundläggande fel i 

föreställningen om människan och världen, så skulle mest sannolikt den personens centrala 

värderingssystem, lika väl som förhållningssätt till livet och tillvaron förändras. Det råder alltså så att 

säga ett ömsesidigt beroende mellan dessa tre byggstenar. Här använder vi kort sammanfattat 

begreppet livsåskådning så att: 

En livsåskådning innefattar våra föreställningar om människan och världen, som bestämmande för etiska 

värderingar, handlingssätt och attityder till oss själva, vårt liv och tillvaron som helhet. 

Definitionen säger oss att en livsåskådning har en viktig funktion. Den blir bestämmande för vår 

verklighetsuppfattning, vårt sätt att vara och för hur det känns att vara människa. Den anger helt 

enkelt en viss livsinriktning. Eftersom vi alla, på ett eller annat sätt, förmår orientera oss i tillvaron 

kan vi anta att alla människor har en livsåskådning som bestämmer hur vi uppfattar verkligheten och 

oss själva, om än den kan vara mer eller mindre medvetet formulerad.  

Hur kan vi på enklaste sätt definiera begreppet religion? Vad skiljer en livsåskådning från en religion? 

Även i detta följer jag Holte i det att han så att säga kompletterar innehållet i livsåskådningen genom 

att föra in begreppen ”tro” och ”förtröstan”, som något utmärkande för religionen. Därmed kan vi 

sammanfattande tala om begreppet religion så att: 

En livsåskådning övergår till att vara religion när livsåskådningen – föreställningar om människan och 

världen, etiska värderingar och handlingssätt, attityder till oss själva, livet och tillvaron – präglas av tron 
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och förtröstan på Gud som en högre makt, förknippat med ett rituellt beteende förankrat i en social 

gemenskapsform. 

Vi använder en s.k. snäv definition av begreppet religion, vilket syns i att den förutsätter någon form 

av gudstro lika väl som att den är kyrkoorienterad. Hade vi istället valt att använda en s.k. bred 

religionsdefinition hade vi kunnat säga att religion är vadhelst vi gör för att få svar på de frågor som 

kommer av att vi är människor och vet att vi ska dö, d.v.s. de existentiella frågorna. I detta 

sammanhang passar en sådan definition dåligt som definition av religion, däremot passar den bättre, 

om än inte bra, som definition av begreppet livsfråga.  

Av det sagda ser vi att en livsåskådning så väl som en religiös tro har betydelse för etiska 

ställningstaganden. Om någon funderar över hur vi tänker om begreppet etik, så kan vi kort säga att vi 

menar att etik är reflektionen över våra handlingar och sätt att leva. Ordet moral använder vi då om de 

handlingar som kommer ut av vårt etiska tänkande. Etiken är teori och moralen praktik. 

Livsåskådning, religion, etik och livsfrågor, eller de existentiella frågorna, handlar teoretiskt och 

praktiskt om att göra tillvaron begriplig och meningsfull. De handlar också om vår självuppfattning 

och identitet. En stor del av personerna som ingår i undersökningen har vuxit upp och gått i skolan 

under den tid då läroplanerna kom att betona att religionsundervisningen skulle vara inriktad på 

barns och ungdomars livsfrågor. Detta gäller för åldergruppen 15—29 år och till stor del även för 

åldersgruppen 30—44 år. Läroplan för grundskolan, Lgr 69 (Skolöverstyrelsen 1962), var den första 

som på grundval av vetenskapliga studier om ungdomars livsfrågor klart uttalade de existentiella 

frågornas plats i skolan. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1998), framhåller att ”varje människa reflekterar 

över sådana frågor och behöver tillägna sig redskap i form av traditioner, språk och symboler för att 

söka mening i de frågor som hon ställs inför i livet”. Med tanke på undersökningens perspektiv och 

urval vill jag kort peka på vad Lpo 94 anger som grund för bedömning när eleverna lämnar 

grundskolan vid 15—16 års ålder. Här nämns förmågan till reflektion och frågor kring livets ursprung, 

mål och mening, gudstro och gudsuppfattning. Förståelse av vad religion innebär och vilka uttryck 

denna tar, tillika kunskap om religionens funktion i samhället. Bedömningen ska också gälla hur 

eleven använder sina kunskaper för att reflektera över hur tro och värderingar förändras, såväl för den 

enskilda människan som i samhället. Centralt är alltså förmågan att formulera frågor och söka svar 

inom området tro och livsåskådning, att kunna se hur de skilda livsåskådningarna och religionerna 

svarar på de olika tros- och livsfrågorna. 

Undervisningen i gymnasieskolan, beskriven i Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 

(Skolverket 2006), är avsedd att fördjupa kunskaper och förmåga att reflektera över och argumentera 

kring existentiella frågor som rör tro, etik och livsåskådning. Som viktiga redskap anges en fördjupad 

förtrogenhet med de språk, begrepp, berättelser och bilder som uttrycker religioners och 

livsåskådningars tolkningar av livet. Här heter det vidare: ”Det är människan och människans 

situation som skall göras till föremål för studium, och de upplevelser och behov av livstolkning som 

hon har, skall stå i centrum.” Och dessutom: ”Kursen skall visa att religion och livsåskådning är 

naturliga delar av samhällslivet och också ge förståelse av vad ett eget ställningstagande kan betyda för 

den personliga utvecklingen.”  

Läroplanerna har från senare hälften av 1900-talet och fram till i dag betonat livsfrågorna och behovet 

av att diskutera och söka svar som något allmänmänskligt. Vi blir alla på ett sätt väldigt lik Viktor 
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Rydbergs tomte. Han som grubblar över en till synes olöslig gåta, han som i samma stund säger, ”nej, 

den gåtan är allt för svår, nej, jag gissar ej detta”. Tomten gör som han brukar, han slår frågan ifrån 

sig, han ”går att ordna och pyssla, går att sköta sin syssla”. En av sysslorna var att se till att husfolket 

sov gott, så hade han gjort generationer efter generationer. Den undanträngda frågan väcktes till liv. 

”Släkte följde på släkte snart, blomstrade, åldrades, gick – men vart? Tomten, som i motsats till oss 

människor verkar ha all tid i världen på sig fundera, lyssnar och tycker sig höra tidens ström, ”undrar 

varthän den skall fara, undrar var källan må vara”. Vi kunde, om läroplanerna har rätt, och om Viktor 

Rydberg har rätt om det här med tomten, förvänta oss många svar på undersökningens 

frågeställningar. Avslutningsvis definierar vi begreppet livsfråga samstämmigt med Sven G. Hartman 

(Almén, Furenhed, och Hartman 1994) så att:  

En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för människors liv och för tillvaron i stort. En livsfråga är 

också uttryck för ett behov att bearbeta och reflektera över upplevelser av världen och av den egna 

personen i relation till världen och till livet i stort. (s. 71)  

Tro och identitet 
En av frågorna i undersökningen handlar om självidentifikation, det vill säga om självbild eller 

självuppfattning. Frågan gällde huruvida människor som bor och lever inom Hortlax 

församlingsområde uppfattar sig som religiös, kristen, sökare, tvivlare, ateist alternativt jag vet inte 

vad jag ska kalla mig. Frågan är viktig att ställa, inte bara för enskilda människor utan även för kyrkan. 

Även en kyrka har behov av att förstå sin omvärld, se sin plats och roll i den enskilda människans och 

samhällets liv. För att förstå varför människor svarar som de gör bör vi ta i beräkning de viktigaste 

faktorerna som mest sannolikt påverkar svaren.  

Det nyss omtalade behovet att bearbeta livsfrågor får vi räkna som en påverkansfaktor. En annan 

faktor som påverkar är socialisationen, den process i vilken människan skapar sin identitet och blir en 

del av samhället. När det gäller denna process talar vi om en primär respektive sekundär socialisation. 

Den förra handlar om den tid då små barn lär av föräldrar och andra betydelsefulla närstående som 

avgörande förebilder. Den senare då barnen börjar skolan och vidgar sitt kontaktnät. Familjens 

betydelse upphör naturligtvis inte, utan lärare och kamrater blir ytterligare förmedlande förebilder, 

och allt eftersom tiden går vidgas kontaktnätet. I det samspel som alltjämt försiggår i alla slags former 

av relationer förmedlas förutom värden och normer även olika roller, till exempel rollen som barn till 

föräldrar, som kompis till sina kompisar, som elev till sina lärare och på sikt kanske rollen som 

förälder till egna barn. Genom att uppleva och förstå vissa värden och normer, lika väl som roller och 

handlingssätt, som viktiga och meningsfulla gör den växande människan dessa till sitt eget sätt att 

tänka och handla. Det sker med andra ord en gradvis internalisering som innebär att människan tar 

till sig det hon lär, och därmed skapar sin egen verklighetsuppfattning och identitet. Allt formas till ett 

mönster, en karta som nödvändig för att förstå och orientera sig i tillvaron. Om det sociala samspelet 

är avgörande när vi formar vår uppfattning om verkligheten och oss själva, så är det lika avgörande för 

att vår verklighetsuppfattning ska kunna bibehållas. Vi säger därför att socialisationsprocessen pågår 

från ”vaggan till graven”. Två mycket inflytelserika sociologer, Peter Berger och Thomas Luckmann 

(1991), förklarar detta på ett tydligt sätt genom att tala om något de kallar för plausibilitetsstruktur. Vi 

kan lika gärna säga trovärdighetsstruktur och enklast förstå ordet som lika med en grupp människor 

som delar verklighetsuppfattning. Genom att tillhöra en grupp eller en umgängeskrets som delar tro 

och livsåskådning, religiös eller icke-religiös, och som utbyter tankar genom samtal och diskussion 

hålls den egna subjektiva uppfattningen levande. I gruppen bekräftas ömsesidigt vars och ens tro och 
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tankar som något trovärdigt, objektivt och sant. ”Jag vet att jag har rätt eftersom alla andra tänker på 

samma sätt.” 

Med största sannolikhet är svaren på frågan om människors självbild påverkade av om socialisationen 

innefattat eller fortgående innefattar en religiös socialisation, eller sagt med andra ord en medveten 

religiös eller kristen traditionsförmedling. Vi får dessutom hålla i minnet att svaren också är påverkade 

av samhällets sekularisering, vilket betyder att samhället i sig självt inte som förr bidrar till en religiös 

socialisation. Samhället i sin helhet fungerar inte längre som en trovärdighetsstruktur i vilken all 

skulle vila på och utgå ifrån kristendomen som lära och liv. Furseth och Repstad (2005) pekar på att 

den religionssociologiska forskningen kan dra slutsatsen att det numera är den släkt en människa 

växer upp i – i första hand föräldrar, mor- och farföräldrar och syskon – som fungerar som religiösa 

förebilder och som då står för tillkomsten av religiöst engagemang, vilket också numera kan vara mer 

eller mindre kyrkoorienterat. Samtidigt framhåller de också att många sociologer menar att frånvaron 

av religion i samhället tvingar den enskilda människan till mer reflektion och fler medvetna val, det vill 

säga ett behov av att bearbeta livsfrågor.  

Så till enkätens fråga 11: ”Vilken/vilka av följande beskrivningar tycker du stämmer bäst in på dig 

själv?” De givna svarsalternativen var inte uteslutande, människor kunde säga sig vara till exempel 

både religiös och tvivlare, kristen och sökare, o.s.v. Frågan handlar om trosföreställning och identitet. 

Tabell 5:01 visar att människor inom Hortlax församlingsområde uppfattar sig som mer kristna än 

något annat.  

Tabell 5:01  Självidentifikation 

Betraktar sig
som  …

Stäm m er
inte alls

Stämm er
ganska 

dåligt

Stämm er
ganska 

bra

Stämm er
helt och 

hållet Ej sv ar n
… religiös 24% 20% 21 % 8% 27 % 255
… kristen 21 % 1 2% 24% 24% 1 9% 255
… sökare 32% 1 6% 1 6% 2% 34% 255
… tv iv lare 31 % 1 7 % 1 5% 5% 32% 255
… ateist 49% 5% 6% 5% 35% 255  

24 procent anser att det ”stämmer helt och hållet” att kalla sig kristen, och lika många menar att en 

sådan självbild ”stämmer ganska bra”. Med dessa två svarsalternativ sammanlagda kan vi se 48 

procent av de svarande betraktar sig som mer kristna än något annat. Som mer religiös än något annat 

vill 29 procent kalla sig, 18 procent som sökare, 20 procent som tvivlare, och som ateist mer än något 

annat vill 11 procent kalla sig. Rangordnar vi det hela i fallande skala vill nara nog hälften av de 

svarande inom Hortlax församlingsområde betrakta sig som kristna mer än något annat, följt av dem 

som ser sig som religiösa, tvivlare, sökare och där efter ateister som den minsta gruppen. Det är 

självbilden kristen som har den enskilt högsta svarsfrekvensen när det gäller svarsalternativet 

”stämmer helt och hållet”, vilket kan jämföras med de 8 % som finner att religiös ”stämmer helt och 

hållet”.  

Hur fördelar sig svaren över åldersgrupperna, yngre, medelålders och äldst? I det fortsatta talas om de 

tre grupperna som den yngre gruppen, födda från 1980-talets början till mitten av 1990-talet, gruppen 

medelålders, födda mitten av 1960-talet fram till 1980, och den äldre gruppen, födda från mitten av 

1930-talet och fram till mitten av 1960-talet. Genom att studera åldersgrupperna kan vi se i vilken 

grad den religiösa socialisationen, som avgörande för tro och kyrka fungerar eller har fungerat. 
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Hartman (Almén m.fl. 1994) som ägnat sig åt barns och ungdomars religiositet kan säga att ”ett 

sekulariserat samhälle får sekulariserade barn”. I sin forskning har han funnit att den åldersrelaterade 

attityden till tron betyder att de yngre, från mellan- och högstadieålder går från en övertygad gudstro 

till ett direkt förnekande som senare ofta övergår i en sökande och tvivlande attityd. Detta bör vi 

kanske uppfatta som något naturligt, ett behov av att själva kritiskt granska och värdera de svar som 

andra har bestämt som rätt och sant. Här behöver vi inte fördjupa oss i detta, men vi kan undra över 

vad dessa förändringar i attityder innebär, både för den enskilda individen och för kyrkans 

verksamhet. Hartmans fortsatta diskussion omkring sitt forskningsresultat är intressant, därför att 

den lyfter fram frågor om språk och didaktiska val, lika viktiga för kyrkans som för skolans 

undervisning. Bland annat visar han på att ett gäng intervjuade barn och ungdomar inte alls, eller bara 

undantagsvis, kunde koppla de mest vanliga livsfrågorna om sorg, ensamhet, gemenskap, skuld o.s.v. 

till någon form av gudsföreställning, och menar att det inte är att förvåna att den religiösa 

symbolvärlden inte kan knytas till deras egen erfarenhetssfär. Här tänker Hartman sannolikt på 

riskerna med en form av språkförbistring, oförmågan att förflytta Gud från himlen och ner på jorden. 

”Barnen upplever därför lätt det religiösa språket som meningslöst, ja ibland rent av som anstötligt. – 

Dom ska inte inbilla sig att jag tänker tro på nå’t sån’t.” 

Hur har då respektive åldersgrupp valt att besvara frågan om självidentifikation? I tabell 5:02 

redovisas resultatet av de fyra svarsalternativen sammanförda till två kategorier. Å ena sidan de två 

nekande alternativen ”stämmer inte alls” och ”stämmer ganska dåligt”, och å den andra sidan de två 

bejakande alternativen ”stämmer helt och hållet” och ”stämmer ganska bra”.  

Tabell 5:02 Åldersfördelning – Självidentifikation 

Ålder: 1 5—29 30—44 45—7 5 1 5—29 30—44 45—7 5 1 5—29 3 0—44 45—7 5 n
Religiös 7 3% 62% 52% 27 % 38% 48% 45 58 83 255
Kristen 52% 38% 37 % 48% 62% 63 % 44 66 94 255
Sökare 7 7 % 7 5% 69% 23% 25% 32% 43 53 7 3 255
Tv iv lare 7 7 % 65% 7 2% 23% 35% 28% 43 55 7 8 255
Ateist 7 4% 83% 89% 26% 1 7 % 1 1 % 43 54 7 0 255

Antal sv arBejakandeNekande

 

De yngre, födda från 1980-talets början till mitten av 1990-talet, är den grupp som är minst benägen 

att bejaka någon form av religiositet. 73 procent anser att en självbild som religiös ”stämmer inte alls” 

eller ”ganska dåligt”. Det är också denna grupp som är minst benägen att kalla sig kristna. Bland de 

medelålders, födda mitten av 1960-talet och fram till 1980, avvisar 62 procent självbilden religiös, 

samtidigt som 62 procent uppfattar sig som kristen. I den äldre gruppen, födda från mitten av 1930-

talet till mitten av 1960-talet, är det i stor sett hälften som avvisar och hälften som bejakar en religiös 

självbild. De yngre är också minst benägna att uppfatta sig som sökare och tvivlare. 23 procent 

uppfattar att de ägnar sig åt sökande och tvivel, 77 procent gör det inte. I en självbild som sökare 

skiljer sig inte den yngre gruppen nämnvärt från den medelålders gruppens 25 procent. Flest sökare 

finner vi i den äldre gruppen, som samtidigt visar sig mindre benägen att uppfatta sig som tvivlare i 

jämförelse med de medelålders. Av de yngre menar sig 26 procent ha intagit en ateistisk attityd till 

religion och tro. I gruppen medelålders är det färre, 17 procent och bland de äldre 11 procent som 

menar sig ha kommit fram till en ateistisk attityd, vilket i jämförelse med de yngre är mindre än 

hälften.  
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Vi kan fundera över svaren i ett vidare perspektiv. Inom den religionsvetenskapliga forskningen menar 

många att nutidens människor till stor del präglas av ett sökande efter en fungerade syn på livet och en 

större förståelse av sig själva. Vi vet inte riktigt vem vi är, ”vad vi ska kalla oss”. Man talar om det 

”tomma jaget”, vilket kommer av att kyrka och familj, två av de traditionellt sett viktigaste 

samhällsinstitutionerna, alltsedan andra världskriget varit utsatta för en ständig förlust av betydelse. 

Med identitetsförlusten följer vilsenhet och förlorad känsla av tillhörighet och gemenskap (Geels m.fl. 

2006). Kanske hade vi då, med tanke på den sekularisering som skett över tiden, kunnat vänta att 

finna flest sökare och tvivlare i den yngre gruppen. Här uppfattar sig färre yngre, 46 procent jämfört 

med 60 procent i den medelålders och äldre gruppen, som sådana. Men hur som helst så ser vi att alla, 

yngre, medelålders och äldre, minst av allt vill se sig själva som sökare och tvivlare, frånsett som 

ateister. Enkäten gav också svarsalternativet ”Jag vet inte vad jag ska kalla mig”. Oväntat är att av dem 

som valt att använda sig av detta alternativ hör 29 procent hemma i den yngre gruppen, 18 procent i 

gruppen medelålders och hela 53 procent i den äldre gruppen vet inte vad de ska kalla sig.  

Många kan uppleva en viss osäkerhet i att ge ett bestämt besked i frågan. Diagram 5:01 lyfter fram de 

svar som bör vara givna med en mindre osäkerhet, vilket betyder att det visar enbart de motsatta 

svarsalternativen, ”stämmer helt och hållet” och ”stämmer inte alls”.  

 

Diagram 5:01 Åldersfördelning – Självidentifikation 
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I den yngre gruppen, som minst benägen att bejaka någon form av religiositet, menar 13 procent att 

självbilden religiös stämmer helt och hållet, i den medelålders 14 procent och i den äldre gruppen 8 

procent I det motsatta alternativet, ”stämmer inte alls”, gäller 40 procent för de yngre, 33 procent 

medelålders och 28 procent för de äldre. Med avseende på en kristen självbild visar sig det oväntade 

mönstret. Det är färre i den äldre gruppen som menar att en kristen självbild stämmer helt och hållet, 

jämfört med gruppen medelålders, 30 procent respektive 33 procent. Vi hade också kunnat förvänta 

en större skillnad mellan den yngre gruppen, 25 procent, och den äldre gruppen. Ser vi till det 

motsatta svarsalternativet avvisar 39 procent yngre, 21 medelålders och 22 procent äldre en självbild 

som kristen. Av diagrammet ser vi också att av de fåtal som vill betrakta sig som sökare hör 7 procent 

hemma i den yngre gruppen, 6 procent i den medelålders och dessutom att ingen i den äldre anser att 

en sådan självbild stämmer helt och hållet. Detta betyder inte att de helt avvisar en sökande attityd. I 

tabell 5:02 som inkluderar även alternativet ”stämmer ganska bra” såg vi att 32 procent bejakar 

självbilden sökare. Med avseende på tvivlet och svarsalternativet ”stämmer helt och hållet” framgår av 

diagrammet att grupperna i stort sett är samsynta. Denna självbild gäller fullt ut för 7 procent yngre, 9 

procent medelålders och 8 procent äldre. I det motsatta svarsalternativet, ”stämmer inte alls”, gäller 

detta 44 procent yngre, 35 procent medelålders och 54 procent äldre. Slutligen ser vi att 12 procent i 

den yngre gruppen finner att en självbild som ateist stämmer helt och hållet, vilket gäller 7 procent i 

den medelålders och 4 procent i den äldre gruppen. Denna självuppfattning stämmer inte alls för 63 

procent yngre, 78 procent medelålders och 80 procent av de äldre. Jag sammanfattar svarsalternativet 

”stämmer helt och hållet” i den rangordnade tabellen 5:03.  

Tabell 5:03 En självbild som stämmer helt och hållet 

Kristen 25% Kristen 33% Kristen 30%
Religiös 13% Religiös 14% Religiös 8%
Ateist 12% Ateist 7% Ateist 4%
Sökare 7% Sökare 6% Sökare 0%
Tvivlare 7% Tvivlare 9% Tvivlare 8%

Yngre Medelålders Äldre

 

Vi har sett att människor i Hortlax med omnejd uppfattar sig som kristna mer än något annat. Genom 

att rangordna alternativet ”stämmer helt och hållet” i ett åldersrelaterat perspektiv kan vi tydligt bli 

varse en växande attityd av förnekande. Denna trend kan inte tolkas på annat sätt än att den kommer 

av att den kristna traditionsförmedlingen inte fungerar som den tidigare gjort. Mest trolig har en 

tystnande traditionsförmedling också något att göra med att det är relativt få som bejakar en sökande 

attityd.  

Kyrkans framtid är beroende av människor som funderar över sina liv, och som frågar efter kyrkans 

svar på tro och gemenskap. Jag kan tänka mig att vi i dag kan ställa samma fråga som Luleå stifts 

biskop Olof Bergqvist ställde under första hälften av 1900-talet. Han talade om kyrkan som ett 

sjunkande skepp. Orsaken till haveriet menade han var att ”församlingskärnan” höll på att lösas upp 

och försvinna i ett intet. Det han kallade församlingskärnan var, som han uttryckte det, ”de verkligt 

troende”, de som han förväntade sig skulle hjälpa till att hålla kyrkan flytande i en stormig och 

turbulent tid. En tid då många började mena att tron inte var förenlig med den moderna människan 

och det moderna samhället. Församlingskärnan, de verkligt troende, måste börja begripa att de då fick 

ett särskilt ansvar. De måste engagera sig dubbelt och arbeta, som han sa, ”inifrån och utåt”. Desto 

glesare i kyrkbänkarna desto mer måste de arbeta (Ekberg 2003). 
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En annan fråga i detta sammanhang är frågan om vad som kan avgöra i valet mellan en religiös 

respektive kristen självbild? Den religiösa självbilden finns det mer av i den yngre och medelålders 

gruppen, mindre i den äldre. Ett skäl till att vilja identifiera sig som religiös, snarare än kristen, kan 

vara att personen i fråga inte ser sig tillhöra den grupp som placerar sig inom vad religionssociologin 

benämner som kyrkoorienterad religion. Som karaktäristiskt för denna form av religiositet räknas 

sådant som i vilken grad människor anser sig dela kyrkans bekännelse, främst då med tanke på 

gudsbild, uppfattning om Jesus och föreställningar om vad som händer efter döden. Man tror, men i 

varierande grad på vad kyrkan och kyrkans trosbekännelse lär. Andra kännetecken är hur ofta man 

deltar i gudstjänster och andra kyrkliga aktiviteter, och huruvida man menar att ens trosföreställning 

är en viktig del i den personliga identiteten. Vi vet att många numera väljer att inte binda sig vid någon 

allmän trosbekännelse, utan de vill själva välja ut vad de vill tro på. För detta använder 

religionssociologin begreppet ”privat religiositet”. Ett annat skäl till valet att betrakta sig som religiös 

hellre än kristen kan också vara att människor ansluter sig till de värderingar som anses rymmas inom 

en specifik kristen etik, utan att för den skull bekänna sig till en kristen trosuppfattning. Med andra 

ord, skillnaden mellan att i en självidentifikation säga att religiös respektive kristen ”stämmer ganska 

bra” kan kanske vara hårfin. Men vad vi knappast kan förvänta är att varken den ena eller den andra 

gruppen i någon högre grad ägnar sig åt traditionsförmedling, att föra den kristna tron och 

traditionerna vidare.  

Så vitt kyrkan har behov av människor som arbetar för kyrkans tillväxt bör vi i detta sammanhang 

också söka efter, vad vi med biskop Bergqvist kan kalla en församlingskärna. En grupp människor som 

anser att kyrkan har något viktigt att säga, och som är beredd att engagera sig i kyrkans verksamhet, 

att arbeta ”inifrån och utåt”. Hur väl kyrkan behöver denna grupp visar sig i svaren på frågor som 

handlar om människors behov av, attityd och relation till kyrkan. Närmast ska jag lyfta fram den 

grupp, i vilken jag kan tänka mig att församlingskärnan borde hålla till. Här skulle vi också kunna tala 

om en kyrkoorienterad religiositet, men här väljer jag att använda det gamla ordet församlingskärna. 

De som bejakat självbilden som kristen (tabell 5:01) fick en följdfråga i enkätens fråga 11 a: ”Vad 

betyder det för dig att kalla dig kristen?” Kallar människor sig kristna därför att kristendom 

traditionellt har beskrivit en nationell tillhörighet, eller för att kristendom i mycket präglat vårt 

kulturella arv, eller för att de finner kristendomens etiska principer som viktiga och värdefulla, eller 

uppfattar de att kristendom som lära och liv, det vi brukar kalla för ortodoxi och ortopraxi, är en viktig 

del i den personliga identiteten? Tabell 5:04 redogör för svaren på denna fråga. 

Tabell 5:04 Kristendomens betydelse i självidentifikationen 
Kristendom
förknippas med  …

Har my cket
stor bety delse

Har stor
bety delse

Har v iss
bety delse

Saknar
bety delse Ej sv ar n

… nationell tillhörighet 3% 8% 1 7 % 24% 48% 255
… kulturellt arv 5% 1 0% 27 % 9% 49% 255
… etiska v ärden 1 8% 21 % 1 2% 3% 47 % 255
… personlig identitet 1 6% 1 2% 1 7 % 8% 47 % 255  

Begreppet kristen som markör för nationell tillhörighet har i varierande grad betydelse för drygt en 

fjärdedel av dem som besvarat frågan, om vilken betydelse begreppet kristen har för 

självidentifikationen. I stort sett lika många anser att en sådan tillhörighet saknar betydelse, vilket kan 

vara att vänta i en globaliserad värld. Det kulturella arvet har större betydelse. 42 procent anser att 

detta bidrar till att identifiera sig som kristen, medan 9 procent anser att detta arv saknar betydelse. 
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Störst betydelse har de etiska värdena. Runt hälften menar att dessa mer eller mindre fungerar som 

markör för en kristen självbild, vilket kan jämföras med att 3 procent anser att de etiska värdena helt 

saknar betydelse. Närmare hälften uppfattar att kristendom – som åtminstone traditionellt mer 

konkret än etiken handlar om både ortodoxi och ortopraxi – har betydelse för den personliga 

identiteten. 8 procent menar att kristendom i sig inte spelar någon roll i fråga om att uppfatta sig själv 

som kristen. 

Ser vi de två första svarsalternativen sammantagna menar 39 procent att kristendomens etiska värden 

har antingen en ”mycket stor” eller ”stor betydelse”, medan 28 procent knyter kristendomen värde till 

den personliga identiteten. Etiken framträder sålunda även i detta snävare perspektiv som den mest 

betydelsefulla faktorn. Men att den höga värderingen av den etik som kristendomen rymmer styr valet, 

av att ”kalla sig kristen”, behöver inte betyda att personen i fråga också ansluter sig till kyrkans 

trosinnehåll och verksamhet. Hjälp till att förstå den betydelse etiken kan tillräknas, och som i många 

stycken är allmänmänsklig, kan vi få av religionssociolog Thorleif Pettersson (2009) och den analys 

han genomfört av det sekulariserade Sverige. Pettersson pekar på att Svenska kyrkan anslår betydande 

resurser till sitt sociala arbete, och att kyrkans medlemmar anser att denna verksamhet är mycket 

viktig. Han menar också att denna inställning finns inom stora grupper av kyrkans medlemmar som 

inte delar kyrkans tro. Pettersson skriver: ”Eftersom dessa grupper har svårt att legitimera sitt 

medlemskap i kyrkan med sin (bristande) religiösa tro motiverar de ofta medlemskapet med 

hänvisning till kyrkans sociala insatser.” Pettersson menar också att dessa påverkar kyrkan i 

engagemanget för socialt arbete.  

Följande diagram (5:02) redogör för hur åldersgrupperna bedömer å ena sidan kristendomens etiska 

värde och å den andra sidan kristendomens identitetsskapande värde och betydelse i en 

självidentifikation som kristen. Här redovisas de givna svaren i svarsalternativet ”saknar betydelse”, 

och de två svarsalternativen ”mycket stor betydelse” och ”stor betydelse” sammanlagda till den 

motsatta kategorin, ”avgörande betydelse”. Det mer obestämda alternativet ”Har viss betydelse” 

redovisas alltså inte i diagrammet. 
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Diagram 5:02 Åldersfördelning – Kristendomens etiska och identitetsskapande värde  

68 procent i den yngre gruppen, 72 procent i den medelålders och 75 procent i den äldre gruppen 

anser att kristendomens etiska värde har ”avgörande betydelse” för att uppfatta sig själv som kristen. 

När det handlar om det motsatta, att etikens värde ”saknar betydelse”, är de yngre och de äldre relativt 

samsynta, 9 procent respektive 7 procent. Gruppen medelålders avviker, ingen menar att etikens värde 

saknar betydelse för en självbild som kristen. Ett sätt att förklara varför denna grupp värderar etiken 

högre som kristen identitetsmarkör är antagandet att denna åldersgrupp just nu är i färd med att 

fostra sina barn och ungdomar, och att skolan i den nu gällande läroplanen betonar att den etiska 

fostran ska ske ”i överensstämmelse med den etik som förvaltas av västerländsk humanism och kristen 

tradition”. Man har gjorts uppmärksam på etikens betydelse. Detta antagande kan få stöd av att 29 

procent i den äldre gruppen tillskriver etiken en avgörande betydelse, vilket gäller för 39 procent i 

gruppen medelålder och i den yngre gruppen för 41 procent. När det handlar om kristendomens 

identitetsskapande värde är skillnaderna relativt marginella, ungefär hälften inom varje åldersgrupp 

anser att kristendomen har ”avgörande betydelse” för den personliga identiteten. Å andra sidan anser 

26 procent yngre att kristendomen i sig själv ”saknar betydelse” för en kristen självbild. En sådan åsikt 

ger 15 procent i medelålder och 11 procent i gruppen äldre uttryck för. Samtidigt som vi vet att det är 

gruppen yngre som är minst benägen att bejaka en kristen självbild (diagram 1) så kan vi notera (vilket 

inte framgår av tabell eller diagram) att det är inom denna grupp vi finner att 35 procent svarat att 

kristendomen har en ”mycket stor betydelse” som identitetsmarkör, vilket kan jämföras med 24 

procent medelålders och 33 procent äldre. 

Klart är, som tidigare visats (tabell 5:01), att 24 procent anger att en kristen självbild stämmer helt och 

hållet. Tar vi fasta på att identiteten bestäms av vilken betydelse saker och ting har för människan, 

som Charles Taylor säger i Sources of the Self: The Making of Modern Identity (1989), kanske vi borde 

sluta oss till att dessa är vad vi kan kalla engagerade kristna. Sådana som bejakar både ock, både 

kyrkans sociala arbete och kyrkans trosinnehåll och verksamheter, och då också troligtvis kan känna 
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ett ansvar för den egna kyrkan. Procenttalet stämmer väl med tabell 5:04 som visar att 28 procent 

uppfattar att kristendom har en avgörande betydelse, d.v.s. ”mycket stor betydelse” eller ”stor 

betydelse” för identiteten, och som gäller för runt hälften inom varje åldersgrupp. Ställs inte kravet, att 

kristendomen ska bedömas ha en ”mycket stor betydelse” som identitetsskapande värde, vilket då 

gäller för 16 procent skulle vi hypotetiskt kunna säga att den så kallade församlingskärnan, som 

särskilt betydelsefull för kyrkans utåtriktade arbete, utgörs av 24 procent. Men vi kan också, mot 

bakgrund av Petterssons resonemang, om kyrkomedlemmar som legitimerar sitt medlemskap i kyrkan 

genom kyrkans sociala insatser, hålla tanken öppen för att vissa inom denna grupp, motiverade genom 

etikens värde, också kan vara aktiva inom kyrkan. Men knappast i egenskap av den församlingskärna 

som biskop Bergqvist talde om på sin tid, det vill säga som ivriga traditionsförmedlare och fostrare till 

en kyrkoorienterad tro. 

Vi lämnar frågan om församlingskärnan, för att övergå till redogörelsen för religiöst beteende. 
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6  Religiöst beteende 

Den som söker ska finna, sägs det. Talesättet finns i olika varianter, varav en kan hänföras till Nya 

Testamentet (Mt 7:7). Den som inte söker, finner hon? Krävs det att man gör något för att man ska 

finna? I detta kapitel går vi igenom de olika sätt på vilka invånarna i Hortlax församlings område gör 

något som har med sökande efter svar att göra. Det handlar alltså om deras beteende, deras handlande 

för att hitta svar på t ex svåra frågor i livet. Då blir det en fråga om att leta på kända och okända 

ställen, be, gå i kyrkan, rösta i kyrkoval, leta information om religiösa spörsmål med mera. 

Frågor om tro och livsåskådning 
Hur ofta och var har du under det senaste halvåret medvetet sökt svar på de frågor om tro och 

livsåskådning som du funderar på? Så formulerades en fråga i frågelistan. En rad svarsalternativ 

presenterades och de svarande ombads ta ställning till varje svarsalternativ med ett svar på frågan 

”hur ofta”. Eftersom formulärkonstruktörerna kallt räknade med att deras kreativa fantasi inte skulle 

räcka till för att i förväg tänka ut i vilka sammanhang letandet kunde äga rum, gavs det möjlighet att 

själv ange några sådana sammanhang tillsammans med frekvens för letandet. I tabell 6:01 presenteras 

en komprimerad sammanställning över svarsfördelningen. De olika sammanhangen har ordnats efter 

storleken på procentsiffrorna i kolumnen ”En eller ett par gånger i veckan”. 

Tabell 6:01 Hur ofta och vilka sammanhang de svarande letat efter svar på frågor om tro och 

livsåskådning

Aldrig
Någon eller

några gånger
En eller ett par

gånger i månaden
En eller  ett par

gånger i v eckan Ej sv ar n
Inom familjen 37 % 36% 1 1 % 8% 8% 255
I ky rka/samfund 54% 1 7 % 1 0% 7 % 1 3% 255
Bland v änner 42% 30% 1 2% 6% 1 0% 255
Genom  böcker 57 % 1 7 % 8% 3% 1 5% 255
Andra sammanhang 0,5% 1 % 2% 2% 95% 255
Genom  tidningar 61 % 1 6% 6% 2% 1 4% 255
Genom  Internet 63% 1 5% 4% 2% 1 7 % 255
Genom  TV och radio 56% 22% 9% 1 % 1 3% 255
På arbetet / i skolan 59% 20% 2% 1 % 1 8% 255  

De sammanhang där ganska små andelar av de svarande letar svar på frågor om tro och livsåskådning 

med hög frekvens, det vill säga en eller ett par gånger i veckan, är inom familjen, i kyrka och samfund 

och bland vänner. Sex till åtta procent av Hortlaxborna använder de miljöerna så pass ofta. 

Om man tittar på andra änden av spektret, nämligen sådana sammanhang i vilka man aldrig letar 

efter svar på frågor om tro och livsåskådning är Internet, tidningar, böcker och etermedia de ställen 

man nämner i störst omfattning.  

Fördelningen i tabell 6:01 antyder att det finns två grupper av sammanhang i vilka frågor om tro och 

livsåskådning kan tas upp. Den ena gruppen av sammanhang karakteriseras av öga-mot-öga-kontakt, 

av relationer mellan personer som känner varandra: familj, kyrka/samfund, vänkrets. Den andra 

gruppen karakteriseras av mediering; man ser inte den person som bestämt innehållet i det budskap 

man tar till sig: tidningar, Internet, etermedia. De båda sammanhangsgrupperna kännetecknas 

dessutom av att frekventeras olika ofta. Svarsalternativet Aldrig kommer mest till användning i den 

medierade sammanhangsgruppen. 
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Med redskapet faktoranalys undersöks om denna intuitiva uppdelning i sammanhang kan bekräftas. 

Faktoranalys kännetecknas av att det på matematisk väg räknas fram hur de olika alternativen hänger 

ihop. Resultatet blir ett antal faktorer som sammanfattar en bestämd grupp av svarsalternativen. Man 

kan säga att syftet med undersökningen är att identifiera en struktur bland svaren, en struktur som i 

sin tur kan kopplas till de enskilda svarandena. 

I det aktuella fallet visar faktoranalysen4 att det finns två faktorer. Den första kan kallas Personliga 

kontakter. Här finner man samband mellan det sätt som man besvarat alternativen Bland vänner, 

Inom familjen, och I kyrka / samfund. Har man svarat Någon eller några gånger på ett av dessa 

alternativ har man sannolikt svarat likadant på de båda andra. 

Den andra faktorn kan kallas Opersonliga kontakter. I den faktorn finner man samband vid 

alternativen Tidningar, Internet, TV och radio samt Böcker. En svarande som sagt Aldrig på 

frågealternativet Internet har sannolikt också besvarat de andra tre alternativen med Aldrig. 

För varje svarande kan en poäng beräknas som motsvarar hennes svar på de i de två nya faktorerna i 

analysen av i vilka sammanhang som frågor om tro och livsåskådning kommer upp, personliga 

respektive opersonliga kontakter. Var och en för sig är dessa poäng ganska intetsägande, men om 

beräknar medelvärden för grupper av svarande framkommer mönster. Några av dessa mönster 

presenteras härnäst. 

Kvinnor favoriserar personliga kontakter i större omfattning än män5. Däremot är skillnaden mellan 

kvinnor och män, vad gäller favoriseringen av opersonliga kontakter, för liten för att vara 

betydelsebärande (signifikant). 

Boendeform har betydelse. De som bor med maka eller make favoriserar de personliga kontakterna 

mer än den sammanslagna gruppen av ensamboende, sambos, registrerade partners och ungdomar 

som bor med föräldrarna6. Men de gifta favoriserar också opersonliga kontakter mer den övriga 

grupper7. Den gifta gruppen är med andra mer konsekvent eller målmedveten i sitt val av kontakter för 

samtal om tro och livsåskådning. 

Slutligen visar det sig att medlemskap i religiösa föreningar eller församlingar har betydelse. Samma 

typ av målmedveten eller konsekvent hållning till de sammanhang i vilka man diskutera tro och 

livsåskådning hittar man hos medlemmar i en annan kristen församling (än Svenska kyrkan), bland 

EFS-medlemmar och bland medlemmar i annan religiös organisation (inklusive EFS). 

Valet av sammanhang i vilka man kan diskutera tro och livsåskådning och hur ofta man gör det har 

sålunda samband med en hel del bakgrundsvariabler. Människor med en viss uppsättning 

bakgrundsegenskaper väljer sina samtalssammanhang med större medvetenhet och regelmässighet än 

andra: kvinnor, de som bor med sin maka eller make, de som är medlemmar i en religiös förening. 

                                                             

4 Svarsalternativet På arbetet / i skolan bortplockat, extraheringsmetod Principal axis factoring, rotationsmetod 
Varimax. 
5 F = 6,148, p < 0,05, df = 1. 
6 F = 5,171, p < 0,05, df = 1. 
7 F = 4,252, p < 0,05, df = 1. 
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Gudstjänstbesök 
Att gå i kyrkan är ett av de mer offentligt synliga sätten att manifestera ett religiöst intresse. Då och då 

uppkommer en debatt om människors motiv att delta i gudstjänster, och något entydigt svar eller klar 

slutsats i sådana debatter finns knappt. Det är många universitetslärares erfarenhet att också 

studerande i religionsvetenskap är osäkra på om det med nödvändighet ligger religiösa motiv bakom 

gudstjänstbesök. När en lärare på kurser föreslår att en individs religiositet kan mätas (bland annat) 

med hjälp av hennes deltagande i gudstjänster, uppkommer rutinmässigt en ström av protester: 

”många går i kyrkan av kulturella skäl”, ”många är i kyrkan för olika släkthögtider”, ”många går för att 

framstå som respektabla medborgare”, ”många går för att lyssna/titta på barn eller barnbarn som 

medverkar i gudstjänsten”, etc. Detta är inte platsen för att argumentera för eller emot dessa 

studentreaktioner, men man kan notera att det tycks finnas något slags blygsel för att medge religiösa 

motiv, och det är åtminstone inte osannolikt att en liknande reaktion kan finnas hos invånarna i 

Hortlax. 

Mot den bakgrunden har de frågor som ställt i enkätundersökningen utformats på ett sådant sätt som 

inte aktualiserar frågan om religiösa motiv. I en första omgång frågas om hur ofta kyrkobesök brukar 

äga rum (”Hur ofta deltar du i olika typer av gudstjänster och andra kyrkliga aktiviteter?”), i en andra 

omgång formuleras frågor om de sammanhang i vilka kyrkobesök sker (”När du besöker kyrkan i 

Hortlax, vid vilka tillfällen gör du det?”). I tabell 6:02 återges hur stora andelar som angett olika 

frekvenser för sina gudstjänstbesök. 

Tabell 6:02 Hur ofta man deltar i gudstjänster och andra kyrkliga aktiviteter 
Regelbundet 

/ ofta Då och då Aldrig Ej sv ar n
I Sv enska ky rkan (v ar som  helst) 1 % 49% 38% 1 2% 255
I andra sam fund /försam lingar än Sv enska ky rkan 
(v ar som helst)

9% 26% 48% 1 7 % 255

I Sv enska ky rkan i Hortlax 1 % 55% 34% 1 0% 255
I andra sam fund /försam lingar inom  Hortlax 
om råde, än Sv enska ky rkan 

1 5% 22% 47 % 1 6% 255
 

Den relativt stora andel som valt att inte svara vid de olika kategorierna i tabell 6:02 (mellan 10% och 

17%) antyder att saken också for Hortlaxbor (och inte bara studenter) är av känsligt slag. Det är 

närliggande att tolka denna självvalda tystnad som ett utslag av en ovilja mot att på papper pränta en 

bekräftelse av att man varit mindre kyrksam än man velat vara; att en norm om att gå i kyrkan ofta 

som man övertagit från sin familj och släkt inte längre är aktuell i det vekliga livet. Det ska dock sägas 

att det inte i själva svaren finns något som antyder en sådan norm. Knappt hälften (47%) av 

Hortlaxborna besöker aldrig gudstjänst eller annan kyrklig aktivitet i ett församlingssammanhang 

utanför Svenska kyrkan, och en dryg tredjedel (34%—38%) deltar aldrig i gudstjänst eller annan 

sammankomst i Svenska kyrkan, i Hortlax eller på annat håll. 

”Då och då”, en tämligen vag precisering av frekvensen, anger drygt hälften om hur ofta de deltar i 

något i Svenska kyrkan (49%—55%), medan motsvarande andel för besök i andra sammanhang än 

Svenska kyrkan ligger runt en fjärdedel (22%—26%). Mest troligt representerar svaren de människor 

som inte deltar regelbundet i kyrkans gudstjänstliv. Men det höga procenttalet för deltagande, i 

Svenska kyrkan var som helst respektive i Hortlax, måste mest sannolikt tolkas mot bakgrund av att de 

svarande också räknat in sitt sporadiska deltagande i kyrkliga förrättningar som lika med ett 

deltagande i gudstjänster och annan kyrklig verksamhet. Ser vi svaret 55% i ett större 
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forskningssammanhang kan vi peka på att t ex Eva M. Hamberg (2009) konstaterar att bara en knapp 

tiondedel av den svenska befolkningen deltar regelbundet i gudstjänster, då menat minst en gång i 

månaden, och att andelen när det gäller Svenska kyrkans medlemmar är ännu lägre. Att Svenska 

kyrkan, sett utifrån dem som menar sig aldrig delta i gudstjänster och andra aktiviteter, får ett 

betydligt lägre procenttal än andra samfund inom Hortlax, 38% respektive 34%, kan sannolikt även 

tillskrivas de förrättningar som sker i Svenska kyrkans regi, sådant som dop, konfirmation, vigsel och 

begravning. 

”Regelbundet eller ofta förekommande” är likaledes en vag formulering, och”regelbundet” behöver 

inte vara samma sak som ”ofta förekommande”. Det deltagande i gudstjänster eller andra kyrkliga 

aktiviteter som sker med denna karakteristik rymmer stor variation, beroende på i vilket sammanhang 

deltagandet äger rum. 15% av Hortlaxborna säger att sådant deltagande sker i andra samfund inom 

Hortlax-området. På det aktuella stället i frågelistan finns ingen möjlighet att ange vilka sammanhang 

det rör sig om, men sannolikt är EFS-föreningar ett sådant sammanhang, en av de sex EFS-föreningar 

eller Kustkyrkan, en sammanslagning av EFS och Baptistförsamlingen i Jävrebyn. 9% av Hortlaxborna 

anger att de regelbundet eller ofta deltar i gudstjänster eller andra kyrkliga aktiviteter i andra samfund 

än Svenska kyrkan, i eller utanför Hortlaxområdet. 

Gruppen som ofta eller regelbundet deltar i aktivitet inom Svenska kyrkan uppgår till 1%, oberoende 

av om man tar hänsyn till enbart Hortlaxområdet eller världen utanför det området. Det motsvarar ett 

halvt hundra personer. Om man samtidigt beaktar att 55% (vilket motsvarar runt 2 500 personer) 

anger att de ”då och då” deltar i aktiviteter i Svenska kyrkan i Hortlax blir den sammantagna bilden av 

församlingens deltagare att det rör sig om personer vilkas relation till församlingens verksamhet är 

gles. En kärna av regelbundna deltagare är liten, medan de sporadiska besökarna är många. Att 

församlingens deltagare är sammansatt på detta sätt motsvarar den bild som i annat sammanhang8 

kallats försäkringsmodellen. Ett försäkringsbolag används på ett sätt som liknar Hortlaxbornas sätt 

att använda Svenska kyrkan. För et liten summa (medlemsavgift alternativt försäkringspremie) skapar 

man säkerhet för framtiden. Om något allvarligt skulle inträffa räknar man med att försäkringsbolaget 

alternativt Svenska kyrkan ställer upp rejält, men så länge inget allvarligt inträffar sliter man inte i 

onödan på vare sig försäkringsbolagets eller Svenska kyrkans golv. Vad gäller Svenska kyrkan bör man 

kanske utvidga beskrivningen av det allvarliga som händer att också omfatta ”livsavgörande”. Bruket 

av kyrkans gudstjänster och riter vid övergångar i livet (födelse, pubertet, giftermål, död) är exempel 

på detta. Mellan dessa händelser finns det inte så stor anledning att delta i kyrkans aktiviteter. 

Vilka är det då som deltar i gudstjänster och andra kyrkliga aktiviteter? Det går en tydlig skiljelinje 

mellan dem som deltar i Svenska kyrkans sammanhang och dem som deltar i andra samfund. Bland 

Svenska kyrkans deltagare kan man räkna in en större andel kvinnor än vad som motsvarar 

genussammansättningen i församlingen9. Bland dem som deltar i andra samfund än Svenska finner 

man inte denna skillnad mellan kvinnor och män. 

Bland dem som deltar i Svenska kyrkans verksamhet i Hortlax finner man att ålderskategorin unga, 

15—29 år, är glesare företrädd än vad man kunde vänta. Skillnaderna mellan ålderskategorierna 

medelålders och äldre är obetydliga. Tillsammans är dock skillnaderna signifikanta, det vill säga att de 

                                                             

8 Straarup 1997:49—52 
9 Chi-kvadrat-tests resulterar i p-värden understigande 0,004 
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inte kan anses ha uppkommit slumpmässigt.10 Bland dem som deltar i aktiviteter i andra samfund eller 

församlingar än Svenska kyrkan finner man inga åldersskillnader. 

När kyrkan i Hortlax kallar 
I vilka sammanhang är det då som Hortlaxborna besöker Svenska kyrkan i Hortlax? Finns det några 

skillnader mellan olika tider på året, olika slag av gudstjänst, eller några andra särskiljande faktorer? I 

tabell 6:03 anges de hur stora andelar av Hortlaxborna som markerat ett eller flera alternativ på en 

lista över sådant som äger rum i kyrkan. I tabellen har de olika tillfällena rangordnats efter storleken 

på den andel Hortlaxbor som valt alternativet i fråga. 

Tabell 6:03 Gudstjänstbesökens samband (n = 255) 
Tillfällen, i sam band m ed v ilka m an deltar Andel
Dop, konfirmation, v igsel eller begrav ning 85%
Skolav slutning 51 %
Adv ent och jul 39%
Speciella gudstjänster, t ex familje- eller musikgudstjänster 28%
Konserter 24%
Påsk 1 5%
Söndagens ordinarie gudstjänster 6%
Andra tillfällen 2%  

Knappt nio av tio anger att de besöker gudstjänster i samband med de kyrkliga handlingarna dop, 

konfirmation, vigsel eller begravning. För många blir den typen av besök, uppknutna till släktträffar 

och –fester, tillfällen till glest förekommande men kontinuerliga kontakter med kyrkan (ibland på 

andra ställen än hemorten), och den typen av besök är det också som avses med talesättet att en 

person ”endast kommer till kyrkan när hon bärs”. Att de två första kyrkliga handlingarna, dop och 

begravning, kräver en sådan insats är uppenbart, men om också vigsel skulle kräva det är mer 

tveksamt. 

På skolavslutning kommer hälften av Hortlaxborna till Svenska kyrkan. Just skolavslutningar har 

nyligen debatterats kraftigt i media, och det är möjligt att utvecklingen inom skollagstiftningen 

framgent kommer att försvåra att skolan avslutar terminerna i ortens kyrka. Att en så stor andel som 

51% deltar i sådana avslutningar visar att traditionen är väl förankrad i Hortlax. 

Vid advent och jul förekommer det enligt tabell 6:03 kyrkobesök hos fyra av tio Hortlaxbor. Det är mer 

än dubbelt så mycket som andelen Hortlaxborna som besöker kyrkan vid den andra stora kyrkliga 

högtiden som fanns med på listan över alternativ, nämligen påsken (15%). 

Specialgudstjänster och konserter i kyrkorummet anges av 28% respektive 24%, det vill säga lite mer 

än och lite mindre än var fjärde Hortlaxbo. Söndagens ordinarie gudstjänster anges av 6% och andra 

tillfällen anges av 2%. De andra tillfällen som nämns är ”Månadsträffen, Träffpunkten 2 ggr i 

månaden”, ”Ekumeniska, övriga tillfällen då och då”, ”T ex ljuständning för [namngiven person], 

ljuständning under tsunamin”, ”Mikaelihelgen”, ”Ungdomsmöten” och ”Konfagudstjänster”. 

Ingen funderar väl direkt över varför förrättningar i kyrkan är så frekvent efterfrågade, och även av 

dem som inte annars visar sig ha behov av eller någon direkt relation till kyrkan Men vi kan faktiskt 

                                                             

10 Ett chi-kvadrat-test resulterar i p-värdet 0,035 
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fundera över orsaken till den stora efterfrågan av kyrkans tjänster i samband med förrättningar mot 

bakgrund av att det är möjligt att säga att människor ser kyrkan som ett ankarfäste, utan att annars 

besöka den särskilt regelbundet. En teori formulerad inom religionssociologin och som bygger på 

antagandet att människor lever i två tidsdimensioner. I den privata tidsdimensionen, eller den 

individuella religiositeten, som sägs ha ett mer kortsiktigt tidsperspektiv, hålls de etablerade kyrkorna 

och samfunden på avstånd, de är perifera i människors religiösa sökande. I den kollektiva 

tidsdimensionen som är mer långsiktig har människor en önskan om att placera sig i ett sammanhang 

som går utöver ens eget liv. De vill knyta an till dem som funnits före och dem som kommer efter. Att 

detta fungerar sägs bero på att de nämnda övergångsriterna erbjuder många tolkningsmöjligheter. 

”Kombinationen av det närgående och samtidigt till intet förpliktigande och mångtydiga gör att dop, 

konfirmation, kyrkbröllop och kyrklig begravning har ett brett folkligt stöd”, se Furseth och Repstad 

(2005). En fråga som då kan ställas är om kyrkan kan vara tillfreds med att människor är nöjda med 

att i det stora hela efterfråga kyrkan i kris och mycket högtidliga situationer. Intressant är i all fall att 

se den positiva inställning som människor har till kyrkan i samband med skolavslutning, då med tanke 

på att relationen mellan skolavslutning och kyrka debatteras livligt på sina håll i Piteå kommuns 

skolor. 

Sammanfattningsvis kan man att sådana gudstjänster som saknar koppling till något annat ärende än 

själva det att fira gudstjänst (konsert, barndop, etc) väljs av minst andelar Hortlaxbor, medan de 

gudstjänster som innebär ytterligare ett ärende eller innehåll är de som väljs när det är dags för 

gudstjänstbesök. En kyrklig handling (”förrättning”) där någon släkting eller bekant är inblandad på 

något sätt, en konsert, en gudstjänst med speciell inriktning, vid sådana tillfällen väljer Hortlaxborna 

att besöka kyrkan. De gudstjänster som är markörer för vecko- och kyrkoårsrytm väljs bort. 

Media 
Gudstjänster och andakter finns lokalt i Hortlax. Man kan gå till lokaler där sådana anordnas och vara 

fysiskt närvarande där. Gudstjänster, andakter och samtal om andliga frågor finns emellertid också i 

olika medier. TV och radio sänder gudstjänster och andakter, och på Internet finns det sajter där 

andliga frågor belyses och bearbetas. Frågeformuläret innehåller en fråga om detta, utformad som en 

frekvensfråga: ”Hur ofta har du under det senaste året tagit del av …”, och med de svarsalternativ som 

framgår av tabell 6:04. 

Tabell 6:04 Hur ofta man under senaste året tagit del av religiöst program via media 

Gudstjänstform , program form

Minst en 
gång i 

v eckan

Minst en 
gång i 

m ånaden Sällan Aldrig Ej sv ar n
Gudstjänst eller andakt i radio eller TV 6% 8% 38% 46% 3% 255
Andra program  i radio eller TV som  handlar 
om  andlighet / liv såskådning / tro

2% 1 2% 46% 36% 5% 255

Sajter på Internet som  handlar om  andlighet 
/ liv såskådning / tro

2% 7 % 24% 60% 7 % 255

Andelen Hortlaxbor som tagit del av religiösa program via media veckoligen är liten, mellan 2% och 

6%. Om området utvidgas att gälla månatligt programdeltagande når man de tämligen stora 

avrundade andelarna 13% för gudstjänst eller andakt i radio eller TV, 13% för andra program i radio 

eller TV som handlar om andlighet m m, och 9% för Internet-sajter. 
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Svaren ”sällan” och ”aldrig”, samt ”ej svar” upptar de återstående andelarna. Här finner man 

majoriteten av Hortlaxborna, 87% för gudstjänst i etermedia, 87% för andra etermediaprogram, samt 

91% för Internet-sajter. Att söka sig till icke-lokala platser för bearbetning av religiösa frågor är 

sålunda ett relativt exklusivt fenomen, eftersom nio av tio Hortlaxbor inte ägnar sig åt det. 

Det finns endast små och icke-signifikanta skillnader mellan kvinnor och män vad gäller detta slag av 

religiöst beteende. De kan sålunda ha uppkommit i materialet genom slumpens försorg. Däremot finns 

det signifikanta åldersskillnader. Äldre tar mer del av gudstjänster och andakter i etermedia än yngre, 

och det samma gäller andra radio- eller TV-program.11  

Rösta i kyrkoval 
Med gällande regler för val i Svenska kyrkan kommer alla som ingår i frågeundersökningen och som 

tillhör Svenska kyrkans medlemskår att kunna rösta i kommande kyrkoval. De som är födda före den 

20 september 199312 har redan haft en sådan möjlighet i 2009 års (och föregående) kyrkoval. Till alla 

ställdes följande fråga: ”Du som röstade i kyrkovalet, varför gjorde du det?”. Med den formuleringen 

för man förmoda att icke-medlemmarna och de icke-röstande avstår från att svara, men någon garanti 

för detta kan inte lämnas.  

I tabell 6:05 presenteras i fallande ordning av hur stora andelar de olika motiven anförts. Andelarna i 

tabellen är av alla svarande, inget försök att ”filtrera bort” icke-kyrkomedlemmar och icke-röstande 

har gjorts. 

Tabell 6:05 Motiv för att rösta i kyrkoval (n = 255) 
Motiv  för att rösta Andel
Det är v iktigt att rösta för att v ärna demokratiska rättigheter i alla sammanhang 23%
De personer jag har förtroende för skulle få infly tande öv er ky rkans inriktning 1 8%
Det är v arje ky rkomedlems plikt att rösta 1 7 %
Påv erka ky rkans inriktning 1 2%
Motv erka att främlingsfientliga grupper får infly tande i Sv enska ky rkan 1 1 %
Det parti jag röstat på i riksdagsv alet skulle få infly tande öv er ky rkans inriktning 8%
Intresserad av  ky rkliga frågor 7 %
Annan/andra orsaker 1 %
Påv erkad att rösta av  v änner och bekanta 0,5%
Ett spontant infall 0,3%  

Det motiv som flest anför i tabell 6:05, och som därmed kan karakteriseras som det viktigaste, är 

generellt. Demokratiska rättigheter ska värnas genom att brukas. Har man rösträtt ska man använda 

den också. Det motivet har knappt var fjärde Hortlaxbo valt att markera. Liknande generella motiv, 

som avspeglar en principiell politisk hållning, är pliktmotivet (17%). Rättighet blir till plikt, i kyrkoval 

såväl som vid andra val. 

Det finns i tabell 6:05 ett antal alternativ som avspeglar Hortlaxbornas vilja att påverka kyrkans 

inriktning och styrning. Det sker dels positivt, på så sätt att man vill vara med om att bestämma vilka 

personer (18%) eller partier (8%) som ska påverka inriktningen, eller mer allmänt hållet, att den 

                                                             

11 Ett chi-kvadrat-test ger i båda fallen signifikansnivåer understigande 0,001 
12 Sålunda tre kriterier för röstberättigande: (1) man ska vara medlem, (2) född före 1993-09-20 och 
(3) folkbokförd i Sverige senast 2009-08-21 
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svarande själv vill påverka kyrkans inriktning (12%), dels negativt på så sätt att man hindra 

främlingsfientliga grupper från att få inflytande i Svenska kyrkan (11%). 

Därtill kommer ett antal motiv med begränsad uppslutning. Störst är ett enkelt konstaterande: den 

svarande är intresserad av kyrkliga frågor (7%), minst är tre slag av motiv: ett egenhändigt formulerat 

motiv (”annan”), en knuff från vänner och bekanta, och ett spontant infall. Av de tre egenhändigt 

formulerade svaren kan citeras ”Jag vill att andra ska få del av vad Jesus gjort för hela världen/alla 

människor”, skrivet av en kvinna tillhörande åldersgruppen ”äldre”. 

En följdfråga ställdes i frågeformuläret, riktad till dem som inte röstat i kyrkovalet: ”Du som inte 

röstade i kyrkovalet, varför gjorde du inte det?” Såkallade negativa frågor, i vilka man frågas om skälen 

till att man inte gjort en bestämd sak är erfarenhetsmässigt svåra att ha med att göra, ur såväl 

svarandes som uttolkares synvinkel. Denna undersökning utgör inget undantag. Först emellertid en 

redovisning av svarsfördelningen. Den anges i tabell 6:06. 

Tabell 6:06 Motiv att inte rösta i kyrkovalet (n = 255) 
Motiv  att inte rösta Andel
Jag kände m ig inte tillräckligt insatt 24%
Jag v ar inte röstberättigad 1 5%
Ky rkan intresserar m ig inte 8%
Jag prioriterade annat på v aldagen 7 %
Det är fel att blanda in partipolitik i ky rkans sty relse 5%
Annan/andra orsaker 3%
Jag kände inte till att ky rkan höll v al 0,3%  

Var fjärde Hortlaxbo säger sig i tabell 6:06 vara otillräckligt insatt för att kunna eller vilja rösta i 

kyrkovalet. 15% är inte röstberättigade. Knappt var tionde anger att kyrkan inte framstår som 

intressant, och en nästan lika stor andel (7%) säger att annat varit viktigare att göra på valdagen. 5% 

anser att det är fel att blanda in partipolitik i kyrkans styrelse, vilket sker vid valen, och avstår därför 

från att rösta. 3% skriver in egenhändigt formulerade svar: ”bortrest” säger två svarande, och olika 

former av slumpmässighet eller slarv anges av fem svarande. 

Att så relativt få svarande valt att skriva in ett eget svar (”annan/andra orsaker”) kan tas som tecken på 

att de färdigformulerade svarsalternativen varit tillfyllest. Så skulle man normalt ha resonerat om 

frågan varit positivt formulerad, det vill säga handlat om något som den svarande gjort. Det finns dock 

i detta fall inga ytterligare tecken på att något slags skönmålning ägt rum. Också ett svarsalternativ 

som kan upplevas obehagligt (”kyrkan intresserar mig inte”) har valts. Det ska dock sägas att de mot 

kyrkan snällare alternativen valts i betydligt större omfattning, som t ex ”inte tillräckligt insatt”. 

Kommunicera med Svenska kyrkan 
Under en kort period har antalet kommunikationsvägar mellan organisationer (som t ex Hortlax 

församling) och vanligt folk utökats, i huvudsak som resultat av utvecklingen på Internet. Trots 

tillkomsten av sådana nya informationsvägar dröjer sig äldre kommunikationssätt kvar. Den allra 

äldsta, anslagstavlan, är fortfarande i bruk, liksom en rad informationsvägar mellan ytterligheterna 

anslagstavlan och Internet, såsom tidningsannonsering, eget församlingsblad m fl. De olika 

kommunikationsalternativen används olika, och Hortlaxborna har olika preferenser när det gäller att 

ta reda på saker om kyrkans verksamhet. I tabell 6:07 anges svarsfördelningen. 
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Tabell 6:07 Vilka informations- och kommunikationskanaler man helst använder (n = 255) 
Föredragen kommunikationskanal Andel
Gudstjänstinform ation i dagstidningar 35%
Försam lingsbladet 21 %
Försam lingens hem sida på Internet 1 8%
Personliga kontakter 1 2%
Anslagstav lan 7 %
Månadsbladet 6%
Expeditionstelefon 5%
Annan/andra kanaler 2%  

De informations- och kommunikationskanaler som hänger ihop med framväxten av industrialiserade 

massmedia, det vill säga dagstidningar och egna tryckta publikationer, är de populäraste bland 

Hortlaxborna; informationen i dagstidningarna uppskattas av mer än var tredje och församlingsbladet 

av mer än var femte. Inte långt efter kommer den Internetbaserade hemsidan (18%). Tabell 6:07 visar 

vidare att personliga kontakter föredras av var åttonde Hortlaxbo, och anslagstavla samt 

expeditionstelefon kommer inte långt efter i popularitet. Ett fåtal anför andra kanaler. De andra 

kanaler som nämns är e-post (några vill ha e-post veckovis med information), och moderna sociala 

media som Facebook och Twitter. Några svarande stryker under annonser i tryckta medier, och någon 

vill ha information i brevlådan. 

Avslutningsvis kan man notera att 31% av Hortlaxborna anger att de aldrig har funderat på detta. 
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7  Att vara eller icke vara tillhörig, döpt och konfirmerad 

Tillhörig 
I den inledande redovisningen av vilka som besvarat enkätens frågor, i textgenomgången efter tabell 

4:10, har det redan blivit sagt att 87 procent av de svarande anger att de är medlemmar i Svenska 

kyrkan, vilket betyder att Hortlax ligger över genomsnittet kyrkotillhöriga, både i landet som helhet 

och i Luleå stift, 73 procent respektive 82 procent. 

Det har också blivit sagt att 22 procent av svarande uppger medlemskap i annan kristen församling, 

samtidigt som 17 procent uppger sig tillhöra någon annan religiös organisation, inklusive 10 procent 

EFS. Avvikelsen 22 procent mot 17 procent antogs bero på olika förståelser av vad som är förening och 

vad som är församling. Oavsett förbistringen i fråga om begreppet församling och förening så talar jag 

om de båda som kristna församlingar, när jag nu breddar uppgifterna genom åldersrelaterade tabeller. 

Först enkätens fråga 17, som efterfrågade kyrko- och församlingstillhörighet. och dessutom utträde ur 

Svenska kyrkan och utträdets motivering. 

Tabell 7:01  Åldersfördelning – Medlemskap i Hortlax kyrka 
 1 5—29 30—44 45—7 5
Sv enska ky rkan 93% 88% 84%
Annan religiös/kristen församling 1 3% 29% 21 %  

Tabell 7:02 Medlemskap i Hortlax kyrka i perspektivet kvinna—man 
 Kv inna Man
Sv enska ky rkan 89% 86%
Annan religiös/kristen församling 21 % 23%  

Det som kan noteras i anslutning till tabell 7:01 och tabell 7:02 är att i åldergruppen medelålders, 

födda mitten av 1960-talet till 1980-talet, är fler kyrkotillhöriga jämfört med den äldre gruppen, födda 

från mitten av 1930-talet till mitten av 1960-talen. Detta innebär att uppgifter om medlemskap från de 

svarande inte direkt följer de uppgifter som säger att det sker en markant förändring i 

kyrkotillhörighet under 1940-talet, så till vida att icke kyrkotillhöriga ökar kraftigt sedan detta 

årtionde (www.omfoark/kyrkostudier/totalanalys.htm). Inom åldersgruppen födda från mitten av 

1960-talet fram till 1980 har fler uppgett kyrkotillhörighet än inom den äldre gruppen. Vi kan också 

notera att färre äldre tillhör annan kristen församling i jämförelse med den medelålders. Av tabell 7:02 

framgår att fler kvinnor är medlemmar både vad det gäller i Hortlax kyrka som i annan församling, 

vilket följer det som tidigare blivit sagt, att kvinnor tenderar att ha ett större religiöst engagemang än 

männen.  

Vi kan se närmare på den religiösa kartan inom Hortlax området. I samband med frågan om 

medlemskap i annan religiös / kristen församling ombads de svarande att ange vilken församling de 

hade tillhörighet i. 94 procent gav svar; 6 procent gav inte svar. Medlemskapet för denna tillhörighet 

fördelar sig det sätt som framgår av tabell 7:03. 

Tabell 7:03 Fördelning av tillhörighet i annan religiös eller kristen församling 
EFS 62%
Friky rkor (reformerta) 1 8%
Kustky rkan 1 3%
Annat 1 %  
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EFS  har högst grad av tillhörighet, och som gammal inomkyrklig väckelserörelse kan vi här i många 

stycken räkna med ett dubbelt medlemskap. Till frikyrkor som inom parentes fått beteckningen 

”reformerta” räknas sådana som Pingstkyrkan och Baptistiska samfund, så även de som endast 

uppgett ”frikyrka” i sina svar. Till Kustkyrkan, en sammanslagning i Jävre av EFS och den baptistiska 

församlingen, räknas de som uttryckligen angett just Kustkyrkan. Beteckningen annat är de som 

uppgett tillhörighet i församling som inte tillhör det vi brukar kalla kristendomens kyrkoträd, sådana 

som till exempel Jehovas Vittnen och Mormoner. 

Så till frågan om utträde, och utträdets motiveringar. Av de svarande uppger sig 8,7 procent, i antal 

räknat 23 personer, ha lämnat kyrkan i Hortlax. Nära nog dubbelt så många inom den äldre 

åldersgruppen jämfört med medelålders har begärt sitt utträde, 13 respektive 8 personer. 2 personer 

har lämnat kyrkan inom den yngre gruppen. Det är något fler kvinnor än män som fattat detta beslut. 

Jag redovisar de angivna motiven i stor sett med de svarandes egna ord.  

Åldersgrupp äldre, 45-75 år 

1 Svenska kyrkan har blivit ett samfund. Dessutom håller Svenska kyrkan på att avfalla från tron. 

2 Vi som troende behöver ett andligt hem. Jag fann det i trosrörelsen. 

3 Tror inte på dom. 

4 Jag har uppfattat Svenska kyrkans uttryck för tro och livsåskådning som något annat än det jag 

upplever och värderar. 

5 Icke troende. 

6 Tror ej på någon Gud som den /han/ hon framställs av kyrkan. 

7 Svenska kyrkans värderingar! Inte allt efter Guds bud, för mycket tankar av världen. 

Åldersgrupp medelålder, 30-44 år 

8 Skatt och annan trosuppfattning. 

9 För dyrt. 

10 Eftersom jag är medlem i annan kyrka. 

11 Då jag är ateist så har jag i flera år funderat på att träda ur kyrkan, 2009 tog jag tag i saken 

12 Kostnadsfråga. Varför betala när jag inte tror på det. 

13 Jag vill inte betala för något jag inte har intresse av att deltaga i. 

Åldersgrupp yngre, 15-29 år 

14 Delar ej trosuppfattningen. 

15 Hela familjen lämnade. 

Av de femton givna svaren bör tio motiveringar tolkas som trosfråga, eller någon form av ”intellektuell 

redbarhet”. Antingen uttryckt så att man förnekar tron som sådan, eller att man finner att den egna 

trosuppfattningen inte står i överensstämmelse med den trosuppfattning man förstår att kyrkan 

företräder. Fyra av femton anger både ekonomi och tro, en motivering, punkt 9, är grundad enbart i 

ekonomi, vilket trots detta sannolikt också bör kopplas samman med trosfrågan. 
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Dop 
I samband med frågor om tillhörighet eller icke tillhörighet lyfte frågeformulärets fråga 16 fram dopet 

och konfirmationen. Först ställdes frågan om dop i Svenska kyrkan eller annan ordning, därefter om 

konfirmation och icke konfirmation. Frågornas egentliga huvudsak var att de svarande med egna ord 

skulle formulera orsak eller motiv till varför de valt att avstå från konfirmation, och lika så avstå från 

att döpa sitt / sina barn. 

Tabell 7:04 Åldersfördelning – Döpta i Svenska kyrkan eller annan ordning 
 
 1 5—29 30—44 45—7 5 1 5—29 30—44 45—7 5
Sv enska ky rkan 82% 88% 88% 45 63 1 1 3
Annan ordning 1 1 % 1 3% 1 3% 6 9 1 6

AntalAndel

 

Tabell 7:05 Fördelning – Kvinna / man döpta i Svenska kyrkan eller annan ordning 

Kv inna Man Kv inna Man
Sv enska ky rkan 88% 84% 1 33 88
Annan ordning 1 1 % 1 4% 1 7 1 5

Andel Antal

 

Vad som kan noteras när det gäller dessa tabeller är att tabell 7:04 visar att 82 procent yngre uppgett 

sig vara döpta i Svenska kyrkan, medan det av tabell 7:05 framgår att 93 procent yngre svarar att de är 

medlemmar i Svenska kyrkan. En annan sak som bör noteras är att det inom alla åldersgrupper finns 

svaranden som under ”Jag är döpt i annan kyrkas/samfunds ordning” angivit dop i EFS, vilket leder till 

att dopfrekvensen som anges i tabell 7:04 och 7:05, och avser annan ordning, blir något högre än vad 

den eventuellt i själva verket borde vara. Antagligen är döpa inom EFS bokförda som döpta i Svenska 

kyrkans ordning i kyrkostatistiken. Men samtidigt har detta inte alltid varit fallet, i alla tider och alla 

kyrkböcker. Med andra ord innehåller tabell 7:04 och tabell 7:05 en osäkerhet med avseende i första 

hand på gruppen medelålder. 

Konfirmation 
Tabell 7:06 Åldersfördelning – Konfirmerade i Svenska kyrkan och annan ordning 
 
 1 5—29 30—44 45—7 5 1 5—29 30—44 45—7 5
Sv enska ky rkan 32% 56% 7 2% 1 7 41 92
Annan ordning 1 5% 21 % 1 1 % 8 1 5 1 4

AntalAndel

 

Tabell 7:07  Fördelning kvinna / man konfirmerade i Svenska kyrkan och annan ordning 

 Kv inna Man Kv inna Man
Sv enska ky rkan 62% 54% 93 57
Annan ordning 1 5% 1 4% 23 1 5

Andel Antal

 

Samma form av osäkerhet råder i tabell 7:06 och tabell 7:07 om konfirmationen. Under ”Jag är 

konfirmerad i annan kyrkas/samfundsordning” och lika så ”Mitt / mina barn är konfirmerade i annan 

kyrkas / samfunds ordning” finns svaranden som angivit EFS som annan ordning. Även i detta fall 

innehåller tabellerna en osäkerhet. De angivna procenttalen för annan ordning blir högre än vad de i 

själva verket är.  
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Frågans huvudsak var som jag tidigare nämnde hur människor beskriver orsak eller motiv till valet av 

att avstå från konfirmation. Jag redovisar svaren som de blivit formulerade i enkäten, men med 

smärre språkliga ändringar.  

Åldersgrupp äldre, 45-75 år 

1  Jag tycker att konfirmation är förlegat.  

2 Vi var på tok för unga 

3 Trots. 

4  Fick göra som jag ville, ångrar det i mitt vuxna liv. 

5 Föll inte för grupptrycket. 

6 Ville ej konfirmera mig. 

7 Ingen tid att göra detta. 

8 Antar att det var kompisarna. Det var inte många kompisar som konfirmerade sig. 

9 Ej känt behovet. 

11 Passade inte mig vid den tidpunkten. 

11 Gick kristendomsskola. 

12 Konfirmation gick ej att kombinera med idrotten.  

13 Jag fick välja mellan konfirmation och sporten. Tyvärr var det så. 

14 Deltog i min ungdom på flera andra kristna läger så konfirmation i Svenska kyrkan var aldrig 

aktuell. 

Åldersgrupp medelålder, 30-44 år 

15 Det kyrkan stod för passade inte in i det etiska och moraliska tänkande jag hade då. 

16 Tråkigt, ger mig inget. 

17 P.g.a. mina föräldrars uppfattning. 

18 Har alltid haft en egen ”tro”. De flesta konfirmerar sig för att få en fin present och för 

traditionens skull.  

19 Tycker inte att det finns någon anledning när man ej är kristen. 

20 Konfirmation krockade med länslagspel i fotboll. 

21 Jag ville inte göra det enbart för att få presenter. 

22 När jag var så ung hade jag inte samma livsåskådning som jag har nu som vuxen. 

23 P.g.a. att min mamma tror på vuxendop. Kände mig inte mogen när jag var i den åldern. 

24 Jag prioriterade andra saker (idrott). 

25 Såg ingen anledning att göra detta för jag delar inte kyrkas sätt att se på religion. 

26 Jag hade inte tid att gå på läger. Idrotten var viktigare. I efterhand fel beslut. 

27 Vet ej. 

Åldersgrupp yngre, 15-29 år 

28 För att jag inte är döpt och jag tror inte på konfirmation. 

29 Jag var inte intresserad av att konfirmera mig. 
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30 Jag såg ingen mening med det då. 

31 Tidsbrist, hade fullt upp med stallet och hästarna. Kan ångra det i dag. 

32 Är inte medlem i kyrkan. Är ej troende. 

33 Det intresserade mig inte vid den åldern. 

34 Personlig övertygelse. 

35 Inte intresserad. 

36 För att det är otroligt löjligt, samt att jag hade annat mycket viktigare för mig under nämnda 

tidpunkt. 

37 Var ej intresserad. 

38 Det blev aldrig så, ingen anledning egentligen. 

39 Jag ville inte. Fann ingen mening i det. 

40 Ej kristen. 

41  Det blev aldrig bara. Mina kompisar är konfirmerade. 

42 Idrotten ville inte vara borta från den i 2-3 veckor. Det kändes inte lockande. 

43 Fick inget stöd av mina föräldrar att konfirmera mig. 

44 Kände att det inte skulle ge mig något. 

45 Är inte troende. 

46 Jag är varken döpt eller troende. Det vore hyckleri. 

47 För jag finner ingen mening att delta i något som jag inte tror på. 

48 Hade inget behov av det. 

49 Ej döpt – mina föräldrar tyckte att jag skulle få göra mitt eget val. 

Konfirmationen har engagerat relativt många, och många av de motiveringar som de svarande har gett 

är troligtvis väl kända. Men oavsett detta är de värda att läsas och begrundas, inte minst för dem som 

ska motivera uppväxande generationer att delta i kyrkans konfirmationer. Tilläggas bör att jag inte har 

tagit med de kommentarer där de yngre noterar att de just i skrivande stund håller på med sin 

konfirmation, och vissa som noterar att de ännu är för unga, ”Har inte hunnit, jag är bara 14!”  

Föräldrars val av dop 
Varför väljer föräldrar att inte döpa sina barn? Tabell 7:08 visar åldersfördelning över dop i Svenska 

kyrkans ordning och dop i annan ordning. Här gavs färre motiveringar. Jag redovisar dessa på samma 

sätt som tidigare, det vill säga i åldersgrupper. 

Tabell 7:08 Åldersfördelning – Föräldrars val av dop i Svenska kyrkan och annan ordning 
 
 1 5—29 30—44 45—7 5 1 5—29 30—44 45—7 5
Sv enska ky rkan 1 1 % 7 4% 7 7 % 6 53 98
Annan ordning 0% 1 1 % 1 5% 0 8 1 9

AntalAndel

 

Åldersgrupp äldre, 45-75 år 

1 Varken jag eller min dåvarande man var med i Svenska kyrkan.  

2 Jag vill att de ska få välja själva. 
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3 Icke troende. 

4 Det är deras eget val när de blir vuxna. 

5 De får bestämma själva när de blir vuxna. 

6 Mina barn får själva ta ställning till dopet när de känner sig mogna för det. Försöker ändå ge 

dem undervisning om bibelns syn på dopet. 

Åldersgrupp medelålder, 30-44 år 

7 Uppväxt i annan tradition där dopet är ett medvetat val. Anser fortfarande att dopet är ett eget 

beslut som var och en får ta ställning till. 

8 De ska själva få välja om de vill döpas eller ej. 

9 Anser att dopet ska ske när man själv kan välja tro. 

10 Vi är inte troende, vill våra barn döpa sig när de blir medelålders är det helt ok. 

11 De får själva välja om de vill döpa sig när de blir gamla nog att göra ett medvetet val. 

Åldersgrupp yngre, 15-29 år 

12 Jag är inte religiös, kristen och går inte i kyrkan. Därför har jag svårt att ge mina barn en kristen 

uppfostran. Vill de konfirmera eller döpa sig senare får de bestämma det själva. 

Här är det i huvudsak två motiveringar som gäller. Antingen delar man inte Svenska kyrkans dopsyn, 

eller så delar man inte kyrkans tro överhuvudtaget.  

I kapitel 11 redovisas de mer teologiskt inriktade frågorna om gudsföreställning, uppfattning om Jesus 

och föreställningar om vad som händer oss människor i och med döden. 
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8  Attityd, behov och relationer till kyrkan i Hortlax 

Behov av gudstjänster och nattvard 
Under denna rubrik redovisas först en av delfrågorna i enkätens fråga 14, formulerad som påståendet: 

”Min livsåskådning / trosföreställning ger mig behov av att delta i gudstjänst- och nattvardsfirande.”  

Tabell 8:01 Behov av gudstjänst- och nattvardsfirande (n = 255) 
Sv arsalternativ Andel sv ar
Stäm mer inte alls 44%
Stäm mer ganska dåligt 1 9%
Stäm mer m åttligt 7 %
Stäm mer ganska bra 8%
Stäm mer helt och hållet 1 5%
Ej sv ar 7 %
Sum ma 1 00%  

Nära nog hälften av de svarande anser att detta påstående ”stämmer inte alls”. Tolkar vi 

svarsalternativet ”måttligt” som något av ett mittemellan svar, vilket sannolikt kan spegla känslan av 

att inte riktigt veta, kan vi säga att direkt nekande svar är 63 procent mot 23 procent jakande, det vill 

säga att det ”stämmer inte alls” eller ”ganska dåligt” respektive ”ganska bra” eller ”helt och hållet”. Vi 

kan erinra oss att de jakande svaren i tabell 5:01, visar att 48 procent på ett eller annat sätt bejakar 

självbilden kristen, och att tabell 5:04 visar att 28 procent anser att kristendomen har ”mycket stor” 

eller ”stor betydelse” i den personliga identiteten. Svaren på denna fråga pekar mot att den 

trosföreställning människor har, inte behöver vara förknippad med ett behov av att delta i gudstjänst- 

och nattvardsfirande. Än tydligare blir detta om vi tar med i beräkningen att en fjärdedel (24 %) i 

självidentifikationen (tabell 5:01) menar att självbilden kristen ”stämmer helt och hållet”. Här gäller 

detta för en knapp sjundedel. Vi ska undersöka hur behovet kommer till uttryck inom de tre 

åldersgrupperna. 

Tabell 8:02 Åldersfördelning – Behov av gudstjänst- och nattvardsfirande (n = 255) 

1 5—29 30—44 45—7 5 1 5—29 30—44 45—7 5
Stäm mer inte alls 59% 49% 40% 3 1 36 45
Stäm mer ganska dåligt 1 9% 1 8% 24% 1 0 1 3 27
Stäm mer m åttligt 6% 8% 8% 3 6 9
Stäm mer ganska bra 8% 1 2% 7 % 4 9 8
Stäm mer helt och hållet 9% 1 2% 21 % 5 9 23

Andel sv ar Antal sv ar

 

Påståendet att människors trosföreställning eller livsåskådning ger behov av att delta i gudstjänst- och 

nattvardsfirande ”stämmer inte alls” för runt hälften inom alla åldrar. Vi kan jämföra siffrorna med 

självidentifikationen i diagram 5:02. I den yngre gruppen av vilka en fjärdedel uppgav att en kristen 

självbild ”stämmer helt och hållet”, är 9 procent helt övertygade om ett behov av att delta i gudstjänst- 

och nattvardsfirande. I gruppen medelålders bejakade en tredjedel helt och hållet en kristen självbild, 

12 procent visar sig här övertygade om behov av deltagande i gudstjänstlivet. Av den nära nog 

tredjedelen äldre som fullt ut bejakade en uppfattning om sig själv som kristen, uppfattar 21 procent 

att den tro de bär på ger behov av att delta i kyrkans gudstjänst- och nattvardsfirande. Av 

svarsresultatet kan vi dra slutsatsen att ju längre ned i ålder vi går desto mindre behov av en 

kyrkoorienterad religiositet står att finna. Skillnaden grupperna emellan, då det gäller alternativet 

”stämmer helt och hållet”, kan eventuellt förklaras av att äldre, i jämförelse med yngre, ofta bär på en 
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s.k. mål-orienterad religiositet. Begreppet används främst inom religionspsykologins studier av 

religion som upplevelse och erfarenhet. Har människan en tro, orienterad mot ett mål som också 

sträcker sig bortom detta liv är det sannolikt, menar man, att religionen är en källa till glädje och 

personlig frihet. ”Detta är dock ingen lättköpt frihet, utan den är förknippad med bundenhet till själva 

trossystemet, den religiösa symbolvärlden” (Geels m.fl. 2006). Ligger det något i detta så förefaller den 

mål-orienterade religiositetens frihet komma till korta även i den äldre åldersgruppen, inom vilken 

drygt en femtedel svarar mot en kyrkoorienterad religiositet. De flesta religionsvetenskapliga studier 

visar också att kvinnor oftast har ett större religiöst engagemang. Diagram 8:01 visar hur det förhåller 

sig med den saken inom Hortlax församlingsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8:01 Behov av gudstjänst- och nattvardsfirande i perspektivet kvinna—man 

Hortlax med omnejd följer inte fullt ut det mönster som forskningen tecknar. Fler kvinnor än män, om 

än marginellt, svarar nekande på påståendet att den trosföreställning de har leder till behov av 

gudstjänst- och nattvardsfirande. Skillnaden blir tydligare när vi ser till de jakande svaren, 7 procent 

kvinnor menar att detta ”stämmer ganska bra”, 11 procent män. Fler män bejakar påståendet ”helt och 

hållet”, 17 procent mot 14 procent kvinnor. I de två bejakande alternativen sammanlagda svarar 22 

procent kvinnor mot 28 procent män att påståendet ”stämmer ganska bra” eller ”helt och hållet”. 

Tolkar vi alternativet ”måttligt” återigen som ett mittemellan svar, att inte riktigt veta, kan vi säga att 

kvinnorna visar sig mer osäkra i svaren, 10 procent kvinnor mot 4 procent män anser att påståendet 

stämmer måttligt.  

Hur viktig är kyrkan? 
Hur viktig är kyrkan är i människors liv? Tabell 8:03 redogör för enkätens fråga 23. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Män

KvinnorStämmer inte alls

Stämmer ganska dåligt

Stämmer måttligt

Stämmer ganska bra

Stämmer helt och hållet

Procent
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Tabell 8:03 Behov av kyrkan i särskilda livssituationer 
Hur v iktig är ky rkan
när du har behov  av  …

My cket
v iktig

Ganska
v iktig

Inte alls
v iktig Vet inte Ej sv ar n

… stillhet 6% 1 6% 54% 1 7 % 7 % 255
… rum  för eftertanke 4% 1 4% 55% 1 7 % 9% 255
… att samtala m ed någon 2% 1 1 % 58% 1 9% 1 0% 255
… särskild omsorg 8% 21 % 44% 1 8% 9% 255
… att tala om tro och liv sfrågor 3% 1 0% 58% 1 9% 1 0% 255  

Mer än hälften anser att kyrkan inte alls är viktig när det handlar om att söka stillhet och eftertanke. 

Än färre, närmare 60 procent upplever inte kyrkan som en lämplig samtalspartner när det handlar om 

de mer speciella och svårare frågorna. För många syns inte kyrkan vara viktig i behovet av särskild 

omsorg, 44 procent anser att den inte alls är viktig, 21 procent bedömer den som ganska viktig och 8 

procent som mycket viktig. Närmare en femtedel vet inte om de överhuvudtaget har något behov av 

kyrkan i dessa sammanhang. Hur påverkar åldersgruppernas olika livserfarenheter svarsresultatet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8:02 Åldersfördelning – Behov av kyrkan som rum för stillhet och eftertanke 

Under 10 procent i alla åldersgrupper anser att kyrkan är mycket viktig både som ett rum för stillhet 

och ett rum för eftertanke. 25 procent i den äldre åldersgruppen finner kyrkan ganska viktig när de har 

behov av ett rum för stillhet, betydligt färre, 13 procent i den medelålders gruppen. Det omvända 

förhållandet råder i fråga om eftertanken, 10 procent äldre och 16 procent medelålders upplever 

kyrkan ganska viktigt i behovet av eftertanke. Inom den yngre gruppen är de få som menar sig ha 

behov av kyrkan i dessa sammanhang, mellan 2—4 procent. Överhuvudtaget är det hälften och 

därutöver inom alla åldersgrupper som menar att kyrkan inte alls är viktig, vare sig som ett rum för 

stillhet eller ett rum för eftertanke. Hur förhåller det sig då med kyrkan som ett rum för samtal och ett 

rum för särskild omsorg? 
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Diagram 8:03 Åldersfördelning – Behov av kyrkan som rum för samtal och omsorg  

Även i dessa sammanhang visar sig kyrkan inte vara speciellt efterfrågad. Särskilt gäller det kyrkan 

som en plats dit man söker sig för mer speciella samtal. I svarsalternativet ”mycket viktig” är det 

egentligen ingen större skillnad mellan yngre, medelålders och äldre, frånsett att ingen i den yngre 

gruppen har funnit kyrkan som mycket viktig som en plats för denna form av samtal. I gruppen 

medelålders gäller detta 3 procent och i den äldre 2 procent. Attityden till kyrkan är i stort sett den 

samma i gruppen medelålders och äldre i fråga om behovet av särskild omsorg, Runt en av åtta anser 

att kyrkan är mycket viktig i sådana sammanhang, än färre i den yngre gruppen. Inom alla 

åldersgrupper bedöms kyrkan som betydligt mindre viktig i rollen som samtalspartner än i rollen som 

den omhändertagande. Det är betydligt färre som är beredd att säga att kyrkan inte alls är viktig när de 

har behov av särskild omsorg, jämfört med behovet att samtala med någon. I den yngre gruppen 

menar 60 procent att kyrkan inte alls är viktig i behovet av särskild omsorg, i gruppen medelålders 39 

procent och i gruppen äldre 47 procent.  

Svaren på frågan om hur viktig kyrkan i Hortlax är i dessa sammanhang var ämnad att beskriva 

behovet av och attityden till kyrkan. Svaren kan ses mot flertalet forskningsresultat, av vilka det flesta 

tecknar mönstret av att den traditionella kyrkoorienterade religiositeten inte längre har någon större 

betydelse i det dagliga livet för majoriteten svenskar. ”Det intresse som fortfarande finns hos många 

svenskar tar sig sällan uttryck i deltagande i kyrkornas verksamhet” (Hamberg 2009). Med andra ord 

är det många som står främmande inför kyrkan. Men detta främlingsskap bör nog ses som ömsesidigt, 

om vi ska tro vad Owe Wikström, professor i religionspsykologi, säger. I hans beskrivning av Svenska 

kyrkans situation, vilken också avspeglar sig i de nyss redogjorda svaren, framträder en kyrka som är 

främmandegjord inför människorna. Här talar Wikström om vad som skett i och genom att Sverige 

blivit, som han uttrycker det, ett ”extremt” sekulariserat land, och menar att det var länge sedan 

kyrkorna fick släppa ifrån sig sitt tolkningsföreträde eller ”problemformuleringsprivilegium” när det 

gäller existentiella frågor. Och vidare: 
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Om den enskilde inte längre får sitt behov av omsorg, besinning, tolkning och fördjupning tillgodosett 

inom kyrkorna, om hon inte där får stöd att granska sin egen längtan eller livskris, sin egen tillit eller 

kluvenhet, sin ondska och svaghet, om hon inte där får stöd att ifrågasätta sitt liv och göra detta i den 

kristna trons termer, ja, då reduceras kyrkorna snart blott till religiösa institutioner som förvaltar ett 

intressant historiskt och kulturellt arv (Wikström 1994:40).  

Frågan är då om människor är medvetna om dessa behov som Wikström beskriver, och om de anser 

sig ha ett behov av att tolka och förstå sitt liv och tillvaron ”i den kristna trons termer”. Den frågan kan 

vi inte ge något direkt svar på. Bara om de svarande kan se kyrkan vara en möjlig samtalspartner i 

dessa sammanhang. ”Hur viktig är Svenska kyrkan för sig när du har behov av att samtala om tro och 

livsfrågor?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8:04 Åldersfördelning – Behov av kyrkan för samtal om tro och livsfrågor 

Mot bakgrund av hittills redovisade svar i frågan 23, visar diagram 8:04 att kyrkan spelar en än 

mindre roll för alla åldersgrupper när det handlar om tro och trosrelaterade livsfrågor. I den yngre 

gruppen är det ingen som funnit kyrkan som en mycket viktig plats för samtal omkring dessa frågor. 

Och vi kan notera att det inte är inom den äldre gruppen vi finner flest som anser att kyrkan blir viktig 

i detta sammanhang, utan dessa finns i gruppen medelålders, 7 procent mot 2 procent inom den äldre 

gruppen. 8 procent yngre anser den vara ganska viktig, medan 12 procent gäller för den medelålders 

och 13 procent för den äldre gruppen. Oavsett blygsamma siffror, så är det i gruppen födda mitten av 

1960-talet och fram till 1980-talet vi finner de flesta som menar att kyrkan är ”mycket viktig” eller 

”ganska viktig” i detta sammanhang. Ser vi dessa två svarsalternativ sammanlagda, är det 8 procent 

yngre, 19 procent medelålders och 15 procent äldre som uppfattar att kyrkan, om än då i varierande 

grad, kan vara en viktig samtalspartner när det handlar om tro och existentiella frågor. Den avvisande 

attityden är i stort sett den samma inom alla tre åldersgrupper, drygt 60 och nära nog 70 procent 

bedömer kyrkan som ”inte alls viktig” i detta sammanhang. Till detta kommer att runt en fjärdedel 

inom alla åldersgrupper inte vet om kyrkan överhuvudtaget är viktig eller inte viktig.  
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Innan vi lämnar frågan ska vi undersöka attityden till kyrkan i perspektivet kvinna och man, inte minst 

då diagram 8:01 pekade på att männen ger uttryck för ett något större behov av gudstjänst- och 

nattvardsfirande. Här redovisas medelvärdet av de två kategorierna, stillhet och eftertanke, samtal och 

omsorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8:05 Behov av kyrkan i särskilda situationer i perspektivet kvinna—man 

Här är det sig mera likt. Männen sticker ut, så att säga. De dominerar stort i svarsalternativet ”inte alls 

viktig”, i stort sett 70—80 procent av männen i jämförelse med runt 50 procent av kvinnorna hyser 

denna åsikt inom alla tre områden. Kyrkan som samtalspartner i trosrelaterade frågor anser ingen av 

männen vara ”mycket viktig”, vilket kan jämföras med litet dryga 5 procent kvinnor. Sammantaget de 

två svarsalternativen ”mycket viktig” och ”ganska viktig” bejakar litet drygt en femtedel av kvinnorna 

(21%) kyrkan som viktig i behovet av samtal och omsorg, för männen gäller en knappt en åttondel 

(12%). Ska vi förstå detta som ett uttryck för det gamla talesättet, att ett ”stoiskt lugn” vilar över den 

västerländske mannen?  

Relation till Svenska kyrkan i Hortlax 
Fler frågor blev ställda för att beskriva hur människor uttrycker sin attityd till och behov av Hortlax 

kyrka. Fråga 24 handlar om relationen till kyrkan. Alldeles nyss nämndes att Hamberg mot bakgrund 

av religionssociologisk forskning kan säga att den traditionella kyrkoorienterade kristendomen inte 

längre har någon större betydelse i det dagliga livet för majoriteten svenskar. Det intresse som finns 

tar sig sällan uttryck i deltagande i kyrkornas liv. Den slutsats som kan dras av Hambergs beskrivning 
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av den situation som råder är att själva förutsättningen för relationer, och än mindre för att bygga 

relationer, inte för ögonblicket syns vara alltför gynnsam. Vi ställde frågan: ”Hur vill du beskriva din 

relation till Svenska kyrkan i Hortlax?” 

Tabell 8:04 Beskrivning av den egna relationen till Hortlax kyrka (n = 255) 
Sv arsalternativ Andel
My cket sv ag 22%
Ganska sv ag 1 6%
Varken sv ag eller stark 28%
Ganska stark 1 1 %
My cket stark 1 %
Jag har aldrig funderat öv er detta 23%
Sum m a 1 01 %  

Frågan tycks ha intresserat de flesta, eller rättare sagt alla. Svarsfrekvensen är hundraprocentig. Vad 

de givna svaren visar är ett främlingsskap inför kyrkan. De flesta menar att den relation de har till 

kyrkan är ”varken svag eller stark” eller ”mycket svag”. Svaret ”varken svag eller stark” är möjligt att 

tolka så, att människor bär på en attityd av osäkerhet, att man inte riktigt vet. Att inte veta, kan i sin 

tur tolkas vara frukten av ointresse eller likgiltighet. En ytterligare tolkning är att människor helt 

enkelt är omedvetna om behovet av kyrkan, eller så att behovet finns som ett medvetet undanträngt 

behov. Vilken eller vilka tolkningar vi än väljer att hålla för mest sannolika tyder svaren på att kyrkan 

som sådan är något diffust i människors liv. Något som även visar sig i att svaret ”Jag har aldrig 

funderat över detta” också får ”höga poäng”. Negativa svar för kyrkans position och roll utgör 

sammantaget 89 procent, vilket måste jämföras med 12 procent positiva svar. Slutsatsen blir att 

människor här ger uttryck för att kyrkan har en marginaliserad plats och roll i de flestas liv. 

De redovisade svarsresultatet gör det intressant att undersöka var de svarande hör hemma på den 

religiösa kartan över Hortlax församlingsområde. På annat ställe har det blivit sagt att 17 procent 

svarande har angivit en tillhörighet i andra församlingar eller religiös organisation, varav 10 procent 

inom EFS. Här är EFS av speciellt intresse med tanke på att Hortlax med omnejd är en gammal 

väckelsebygd, och att EFS som inomkyrklig väckelserörelse en gång i tiden fick ord om sig av biskop 

Bergqvist att vara ”det bästa kyrkfolket” (Ekberg 2003). I samband med diskussionen av resultatet i 

fråga 26 drogs slutsatsen att vi rimligen kan förstå att EFS-folket känner sig hemma bland de 

människor de möter i Hortlax kyrka.  

Är denna ”hemkänsla” något som visar sig i frågan om relationen till kyrkan? För att ge svar på detta 

kan vi studera de grupper som utkristalliserat sig i förfrågan om medlemskap i kristen eller religiös 

organisation (inklusive EFS). I tabell 8:05 har svarsalternativet ”Jag har aldrig funderat” lämnats 

utanför analysen. 

Tabell 8:05 Styrkan hos relationen till Svenska kyrkan i Hortlax, medelvärden 
Medlemskap Medlem mar Icke-medlemmar p
I religiös organisation 2,97 2,22 < 0,001
I EFS 3,39 2,22 < 0,001  

Svarsalternativen går från ”mycket svag” till ”mycket stark”. De som aldrig har funderat över sin 

relation till kyrkan har lämnats utanför analysen. Man kan räkna medelvärde på dessa svar. Värdet 3 

motsvarar alternativet ”varken svag eller stark”, värdet 1 motsvarar ”mycket svag” och värdet 5 

motsvarar ”mycket stark”. 
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Om vi först i tabell 8:05 jämför gruppen av medlemmar i en kristen eller religiös organisation 

(inklusive EFS) med icke-medlemmar, visar det sig att icke-medlemmar har ett medelvärde på 2,22, 

medan medlemmarna har ett medelvärde på 2,97 och att skillnaden mellan de båda grupperna är 

statistiskt signifikant. De som är medlemmar i andra religiösa eller kristna församlingar än Svenska 

kyrkan har alltså en starkare relation till Hortlax kyrka än icke-medlemmarna. 

Om vi där efter jämför den grupp som angett medlemskap i EFS med icke-medlemmar i EFS, visar det 

sig att EFS-medlemmarna har ett medelvärde på 3,39 medan icke-medlemmarna ligger på 2,22, också 

det en statistisk signifikant skillnad. Också denna grupp, bestående av EFS-medlemmar, visar sig ha en 

starkare relation till kyrkan i Hortlax än de som inte är medlemmar i EFS.   

Oavsett att EFS-medlemmar visats sig ha en starkare relation syns relationen till Hortlax kyrka ändå i 

överlag vara svag (tabell 8:04). Tänker människor att de i sitt till synes ringa behov av kyrkan är som 

folk är mest? Är det så att sättet att leva, som inte inbegriper något större intresse för kyrkans 

verksamhet, uppfattas som den ”normala” livsstilen? Fråga 25 är en följdfråga: ”Vilken relation tror du 

att människor i Hortlaxområdet i allmänhet har till Svenska kyrkan i Hortlax?” Frågan är förankrad i 

den allmängiltiga teorin att människor formar och utvecklar sin identitet i ett socialt samspel. 

Identiteten är en social konstruktion, vilket ändå inte utesluter att den också är något som skapats och 

valts av den enskilda människan. Med tanke på att samhället inte som tidigare fungerar som en 

övergripande trovärdighetsstruktur, som ger legitimitet åt det tolkningsmönster som kyrkan 

företräder och förmedlar, så är valet av ett sådant inte längre lika självklart, vilket också avspeglar sig i 

allt svagare relationer till kyrkan. Tänker då människor att de är lika som andra när de väljer bort att 

delta i kyrkans verksamhet? En sammanfattning av svaren ges i tabell 8:06. 

Tabell 8:06 Uppfattning om andras relation till Hortlax kyrka (n = 254) 
Sv arsalternativ Andel
My cket sv ag 3%
Ganska sv ag 1 5%
Varken sv ag eller stark 33%
Ganska stark 26%
My cket stark 3%
Jag har aldrig funderat öv er detta 20%
Ej sv ar 1 %
Sum ma 1 01 %  

Tabell 8:06 säger att människor också i valet av livstolkning funderar över sig själva i relation till 

andras val. De funderar nästan lika mycket över andra som över sig själva. Vi såg att runt en femtedel 

svarade att de aldrig har funderat över sin egen relation, och ungefär lika många ser vi har aldrig har 

funderat över andras. Vad de betraktar som det ”normala” förhållningssättet i valet av deltagande eller 

icke deltagande i kyrkans liv är omöjligt att svara på. Däremot bör det inte vara möjligt för de svarande 

att se sin egen svaga relation till kyrkan som något allmängiltigt. Vi såg i det förra tabellen (tabell 

8:04) att 38 procent uppfattar sin relation som mycket svag eller ganska svag, medan runt hälften 

uppfattar andra dela denna svagare relation till kyrkan. Vi såg också att 11 procent uppfattar sin egen 

relation som ganska stark, medan 26 procent tänker att andra har en ganska stark relation. När 

människor funderar över kyrkan kan 1 procent beskriva sin relation som mycket stark, medan de 

uppfattas att några fler, 3 procent har en mycket stark relation till kyrkan i Hortlax. 
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Också bedömningen av relationer till kyrkan avspeglar det som blivit sagt, att den traditionella 

kyrkoorienterade livsstilen inte längre har någon större betydelse för det stora flertalet. Vi kan 

undersöka hur förhållandet kommer till uttryck i de olika åldersgrupperna. 
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Diagram 8:06 Åldersfördelning – Beskrivning av den egna relationen till Hortlax kyrka 

Inte oväntat dominerar de yngre i svarsalternativet ”mycket svag” relation. Vi vet från det föregående 

att endast 1 procent säger sig ha en mycket stark relation, och att denna procent hörde hemma inom 

den äldre gruppen. Vi kan också notera att det inte är inom denna grupp som flest menar sig ha en 

ganska stark relation, denna finner vi i gruppen medelålders, 14 procent respektive 12 procent i den 

äldre. Eventuellt kan skillnaden, om än marginell, bero på att vissa i åldergruppen 30—45 år kommer i 

kontakt med kyrkan genom barnverksamheten, och genom denna skapat en form av relation till 

kyrkan. Samtidigt är det inom samma åldersgrupp vi finner de flesta som menar sig ha en ganska svag 

relation. Märkligt, kan kanske tyckas, är att den äldre åldergruppen visar sig vara den grupp som 

funderar minst över sin relation till kyrkan, 27 procent att jämföra med de yngre 20 procent. 17 

procent i gruppen medelålders har aldrig funderat.  

Svarsresultaten i detta avsnitt om attityder, behov och relationer till Hortlax kyrka kan tolkas i ett 

vidare sammanhang. Särskilt då mot bakgrund av de diskussioner som förs i samband med den 

forskning som bedrivs omkring religionens utveckling i relation till generationer. Andra världskriget 

var en brytpunkt. De som är födda under 1940—1950-talen blev födda in i ett samhälle som genomgick 

en stadigt ökande sekularisering, vilket då innebar en generation i vilken många ”slutade tro på Gud”. 

De följande generationerna, födda under 1960—2000-talen, blev på så vis födda in i ett ”extremt 

sekulärt samhälle”. Forskningen frågar sig vad som kommer att hända med dessa generationer. 

Egentligen finns bara två alternativ. Antingen, menar man, kommer dessa och kommande 

generationer att alltjämt visa ett lågt religiöst intresse, eller så kan religionens frånvaro och 

upplevelsen av brist på religion och tro leda till ett vaknande intresse och behov. Magnus Hagevi 
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(2009) beskriver den utveckling som tog sin början under 1940—1950-talen, vars generation fått 

namnet raketgenerationen: 

Att det religiösa utbudet inte beaktade denna förändring kan ha varit ödesdigert för det religiösa intresset i 

raketgenerationen. Religion uppfattades troligen som otidsenliga konventioner, tvång och pålagor. Runt 

1970 brast fördämningarna och raketgenerationen gjorde sig kvitt det som många tyckte var ett tomt skal 

av religiösa normer som fanns i samhället och beredde vägen för ett extremt sekulärt samhälle.(s. 296)  

Att svaren tecknar ett mönster av främlingskap människor och kyrkan emellan, att kyrkan har en 

marginaliserad plats och roll i de flestas liv, stämmer väl med Hagevis beskrivning. Att den yngre 

generationen funderar mer än den medelålders generationen kan antas ha att göra med det ”brott” 

som den så kallade raketgenerationen var involverad i. Att vi såg 20 procent yngre aldrig fundera över 

sin relation till kyrkan (diagram 8) betyder ju att 80 procent faktiskt funderar, om än mer eller 

mindre, och att de ändå i någon grad funderar över kyrkan borde ju betyda att de funderar över tro och 

livsfrågor. Hagevi visar samtidigt att det finns en svag antydan till ett vaknande intresse för de 

religiösa frågorna bland de yngre generationerna, vilket kan ge en antydan om att frånvaron har lett 

till ett vaknande behov och efterfrågan. Det ligger en utmaning i Hagevis slutsats: ”Det finns inga 

tecken på att generation X:s och M:s ökade intresse för religion leder dem till kyrkorna eller andra 

religiösa byggnader.” Om Hagevi har rätt i att det finns ett ökat intresse bland de yngre 

generationerna, de s.k. X och M – som i detta sammanhang till största del inbegriper åldersgrupperna 

medelålders, födda från mitten av 1960-talet och fram till 1980, och yngre, födda från 1980-talets 

början fram till mitten av 1990-talet – blir en inte oviktig fråga vad människor vill att kyrkan ska syssla 

med, och på vilket sätt den då ska göra sig synlig i människans och samhällets liv. 

Svenska kyrkans utbud av verksamhet 
I fråga 31 erbjuds de svarande att ge förslag till kyrkans utbud. Drygt en femtedel valde att svara på 

frågan: ”Vilka påståenden stämmer bäst in på din uppfattning om vad Hortlax församling bör utveckla 

/ erbjuda?” De givna förslagen är formulerade mot bakgrund av vad Kyrkoordningen 2010 säger om 

kyrkans uppdrag. Jag citerar: 

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och 

mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas 

och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd 

för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. (s. 15) 

Närmast redovisas svaren på de i enkäten givna förslagen i ett översiktligt rangordnande diagram 

(diagram 8:07), därefter redovisas de svarandes egenhändigt formulerade förslag.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8:07 Efterfrågan av utbud i Hortlaxkyrkans verksamhet 

Av de svarande som ägnat sig åt frågan har de flesta använt sig av svarsalternativet ”Jag har aldrig 

funderat på detta”. Högst bland enkätens förslag kommer träffpunkter anpassade för olika åldrar, en 

inte okänd verksamhet inom Hortlax församling, värd att utvecklas enligt de svarande. I förslag tre och 

fyra ser man med förtroende på kyrkans förmåga att samla grupper av föräldrar till samtal omkring 

barn- och ungdomars fostran. Närmare en fjärdedel har förtroende för att kyrkan ska kunna fungera i 

en professionell rådgivning och samtal omkring relationer, såväl i enskilda samtal som i grupp och 

familj. På delad plats med gudstjänsternas utveckling kommer utvecklig av samarbete med 

kommunala institutioner, för ett större ansvarstagande inom den sociala sektorn. Färre är inriktade på 

att kyrkan ska bedriva en av skolverket erkänd fritids- och förskoleverksamhet. Minst intresse för de 

givna förslagen visar de svarande för kyrkans utveckling av ett forum för fördjupade studier i bibeln, 

som utifrån ett historiskt vetande kan diskutera frågor om tro, sökande och tvivel.  

Vilka förslag gav de svarande själva, under den öppna frågan ”annat” angiven som nummer 9 i 

diagrammet? Jag väljer här att i listans form låta de svarande själva komma till tals genom att återge 

förslagen i stort sett genom att använda deras egna ord och formuleringar. Uppräkningen är inte 

rangordnad på annat sätt än att den följer ålderfördelningen. 

Åldersgrupp äldre, 45-75 år 

1 Mer musik. 

2 Låta musikstuderande från ortens skolor visa upp sig ofta. 

3 Olika kulturella upplevelser, inte bara sång + musik utan även teater, diktläsning, 

dansuppvisning, berättande m.m.         

4 En entusiastisk företrädare mot församlingsmedlemmar. 

5 Enkla gudstjänster som går att begripa för människor som inte har ”koderna” till kyrkan. Ta 

bort ALLA latinska uttryck. 
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6 Viktigast, Öka ungdomsverksamheten!!! Kraftigt!!! 

7 Ge möjlighet att växa i tron, utåtriktat arbete. 

Åldersgrupp medelålder, 30-45 år 

8 Kanske träffpunkter, med eventuella föreläsningar om tro, om glädje, etc. Meditation. 

9 Något sorts café, sportcafé eventuellt något annat tema! Ex. vis lördagseftermiddagar. 

10 En dag till med öppna förskolan. 

11 Fritidsgård (inte förskoleverksamhet).   

12 Möte med församlingsmedlemmar, där de finns. På idrottsevenemang, skola, arbetsplats.  Nya 

plattformar = nya möjligheter. 

Åldersgrupp yngre, 15-29 år 

13 Ungdomsverksamhet!! 

14 Vänner, Skoj. 

Tabell 8:07 visar hur intresset för att engagera sig i efterfrågan och utbud fördelar sig över 

åldersgrupperna.  

Tabell 8:07 Åldersfördelning – Efterfrågan av utbud i Hortlaxkyrkans verksamhet (n = 255) 

Verksamhetsty p 1 5—29 30—44 45—7 5 1 5—29 30—44 45—7 5
Aldrig funderat 3 0% 26% 44% 27 23 40
Träffpunkter 1 1 % 32% 57 % 9 27 47
Föräldragrupper 1 2% 36% 52% 8 24 35
Rådgiv ning /samtal 1 3% 28% 58% 8 1 7 35
Socialt arbete 9% 40% 51 % 4 1 9 24
Gudstjänster 1 1 % 31 % 58% 5 1 4 26
Fritids-och förskola 27 % 20% 53% 8 6 1 6
Studier i bibeln 20% 23% 58% 5 6 1 5
Annat 1 9% 25% 56% 3 4 9

Andel Antal

 

För det första kan vi notera att det är inom den äldre åldersgruppen man säger sig fundera minst över 

kyrkans utbud och verksamhet. Detta gäller för nära nog hälften av de äldre, medan runt en tredjedel 

inte funderar inom den yngsta generationen. Men det är samtidigt inom den äldre gruppen som 

engagemanget för att ge förslag är störst. Bland de yngre kommer friskola i form av fritids- och 

förskoleverksamhet på kristen grund, och därefter studier i bibeln på historisk och vetenskaplig grund 

som högst prioriterat. Bland de medelålders prioriteras samarbetet med kommunala instanser inom 

sociala sektorn, och bland den äldre åldersgruppen rådgivning och samtal, en önskan som utifrån 

frågeställningen kan synas i första hand ska tillfalla de yngre grupperna, därefter gudstjänsterna och 

studium av bibeln. 

Kommunikationskanaler 
Den sista frågan som ska redovisas under rubriken ”Attityd, behov och relationer” söker svar på var 

och hur människor söker kontakt när de vill diskutera eller samtala om tro och livsfrågor. Fråga 28 var 

formulerad på följande sätt: ”Vilka kommunikationskanaler skulle du helst vilja använda dig av om 

och när du vill diskutera / samtala om tros- och livsfrågor?” Svaret gick ut på att rangordna givna 
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förslag, dessutom var frågan öppen för att formulera egna svar, samtidigt som möjligheten att inte veta 

också fanns med.  

Den följande tabell 8:08 redovisar rangordningen av enkätens givna alternativ. Att 29 procent av de 

svarande har valt svarsalternativet ”Jag vet inte” samt att 5 procent har kommit med egna förslag 

framgår inte av tabellen. 

Tabell 8:08 Kommunikationskanaler för diskussion/samtal om tro och livsfrågor (n = 255) 
Vänner utan ky r-
kans inblandning

(1 63  sv ar)

Grupp i ky rkans 
regi och lokaler

(1 1 2 sv ar)
Ky rklig hem grupp

(1 1 3  sv ar)

IT-kom m uni-
kation

(95 sv ar)
Prioritet 1 49% 6% 9% 4%
Prioritet 2 7 % 1 2% 1 8% 1 0%
Prioritet 3 5% 20% 1 1 % 4%
Prioritet 4 3% 6% 6% 1 8%  

Av de fyra svarsalternativen utesluter det första kyrkan som dialogpartner. De tre följande innesluter 

däremot kyrkan på ett eller annat sätt. Den allt övervägande delen av svarande prioriterar att slippa 

kyrkans inblandning i samtal om tro och livsfrågor. De relativt få som ger högsta prioritet åt att kyrkan 

ska vara involverad vill helst hålla till utanför kyrkans domän. Prioritering av hemgrupper kan 

sannolikt bero på att det kan upplevas lättare att skapa en atmosfär som inbjuder till mer öppna 

samtal i en hemmiljö. Få har som högsta prioritet, och flest som lägst prioritet, att använda sig av IT-

kommunikation, att chatta och twittra o.s.v., i dessa frågor.  

I den åldersrelaterade tabellen 8:09 redovisas endast prioritet 1, med tanke på att det kan finnas ett 

visst intresse av att veta hur kyrkan kan möta de svarande på det sätt de själva prioriterar som högst, 

när och om de tänker sig att vara med och skapa en dialog med kyrkan i Hortlax. 

Tabell 8:09 Åldersfördelning – Prioritet 1 av kommunikationskanaler 

Kom m unikationskanal 1 5—29 30—44 45—7 5 1 5—29 30—44 45—7 5
Vänner utan ky rkans inblandning 61 % 64% 53% 28 37 60
Grupp i ky rkans regi och lokaler 1 9% 1 3% 3% 6 5 3
Ky rklig hem grupp 0% 20% 1 6% 0 8 1 5
IT- kom munikation m ed ky rkan 1 1 % 7 % 5% 3 3 5

Andel Antal

 

Av dem som tillåter kyrkans inblandning i samtal och diskussioner föredrar de yngre att möta kyrkan i 

kyrkan, vilket kan ha sina skäl i att en hel del av de yngre som besvarat frågan fortfarande bor hemma 

tillsammans med sina föräldrar. Inom gruppen medelålders är man mer villig att tillhöra en grupp 

som samlas i kyrkan, jämfört med de äldre som tydligt föredrar hemgrupper. Att de är de yngre, om än 

inte många, som föredrar IT-kommunikation är inget oväntat.  

Hur vill då folket själva beskriva sina önskade kommunikationskanaler? Ingen annan rangordning 

förekommer här i återgivandet annat än åldersgrupper. Jag återger förslagen i stort sett i den form 

som de själva formulerat dem. 

Åldersgrupp äldre, 45-75 år 

1 Personlig kontakt. 

2 Gnosis = självkännedom. Betraktar mig själv, upptäcker mitt inre.  
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3 Jag söker upp den jag vill prata med.  

4 Karismatisk böne- och bibelstudiegrupp. 

5  I min förening. 

Åldersgrupp medelålder, 30-45 år 

6 I EFS  

7 Familj 

8  Känner inget behov av att diskutera. 

9  Jag tar tillfällen när det känns som ett behov. 

10 Inget att diskutera. 

Åldersgrupp yngre, 29-30 år 

11  Boka tid hos diakon eller präst nära mig, likt psykolog. 

12 Bibelskola Pilgrim. 

Dessa egenhändigt formulerade svar kan och bör kanske inte kommenteras. Vad som kan sägas är att 

fyra svar av tolv, det vill säga punkt 1, 3, 9 och 11 ger det mest tydliga intrycket av att relateras till 

Hortlax kyrka. Punkt 4 söker en speciell form av bön och bibelstudier vilket kan tolkas riktat mot 

antingen Hortlax kyrka eller annan kristen organisation, vilket syns gälla för punkt 12 och med 

säkerhet punkt 5 och 6. Två av de svarande känner inget behov. En använder sig av sig själv, utrustad 

med ett eget inre ljus. 
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9  Livsåskådningens förankring och funktion 

Innan jag i nästa avsnitt redogör för de teologiskt inriktade frågorna ska jag först redogöra för några 

axplock ur fråga 14, även om detta också diskuteras på annat ställe. Alla påståenden i fråga 14 jag lyfter 

fram svarar på frågan om religionens, livsåskådningens eller trosföreställningens förankring och 

funktion. De utgår ifrån att alla människor har en uppfattning om Gud, människan och världen, om än 

mer eller mindre medvetet eller omedvetet.  

De två första påståendena kan ge en antydan om hur väl förankrade och medvetna svaren som 

kommer till uttryck i enkäten är. Det första påståendet frågar efter om människor anser att den 

livstolkning de har är ett eget övervägt val. Det andra söker svar på frågan om att dela sin livssyn med 

familj och släkt. Det tredje till och med femte påståendet söker svar på frågan om de svarande på 

grundval i den tro eller livsåskådning de uppger sig ha anser sig få svar på frågorna om livets 

uppkomst och döden, om meningen med livet och etisk vägledning. Det sista påståendet jag ska lyfta 

fram är huruvida människor upplever att den tro eller livsåskådning de har ger ett behov av att 

bearbeta tros- och livsfrågor. En synnerligen viktig fråga för kyrkan. 

Det översiktliga diagrammet visar svarsresultatet av de två svarsalternativen ”stämmer ganska bra” 

och ”stämmer helt och hållet” sammanlagda till kategorin bejakande. Den följande åldersrelaterade 

tabellen redogör däremot även för svarsalternativen, ”stämmer inte alls” och ”stämmer ganska dåligt”, 

sammantagna till kategorin nekande, och dessutom svarsalternativet ”stämmer måttligt”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 9:01 Tros- / livsåskådningens förankring och funktion 

Hela tre fjärdedelar bejakar påståendet att den egna tron eller livsåskådningen i hög grad är ett 

övervägt personligt val. Drygt hälften delar sin tro eller livsåskådning med familj och släkt. Men vilken 

form av livstolkning som dessa människor delar eller inte delar är inte möjligt att säga med någon 

större säkerhet. Mot bakgrund av att människor uppfattar sig som mer kristna än något annat (tabell 

5:01) är ett möjligt antagande att det är en kristen, svagt kyrkoorienterad tradition som delas med de 

närmaste. Det är också möjligt att säga att svaren tyder på att det finns en relativt stark 

 

75%

57%

52%

46%

61%

25%

… är ett övervägt personligt val

… delar jag med de flesta i 
min familj och släkt

… ger mig tillfredsställande 
svar om livets uppkomst och 
vad som händer efter döden

… ger mig svar på meningen 
med mitt liv

… ger mig etiska regler för 
hur jag ska leva ett rätt liv

… ger mig behov av att 
bearbeta tros- och livsfrågor 

Min livsåskådning / trosföreställning …
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traditionsförmedling och att människor då, medvetet eller omedvetet, upplever sin tro eller 

livsåskådning förankrad i en trovärdighetsstruktur som ger bekräftelse. Hur väl den svagt 

kyrkoorienterade trosföreställningen stämmer överens med den traditionsförmedling som kyrkan står 

för får vi strax svar på i redogörelsen av uppfattningar om Gud, Jesus och vad som händer människan 

efter döden.  

En medveten livssyn sägs inte enbart ha funktionen att skapa sådant som identitet, mening och 

tillhörighet, den hjälper oss också att hålla styr på vår egen inneboende ondska och egotrippade 

tendenser. Av diagrammet framgår att av de svarande anser drygt 60 procent att den livssyn de har ger 

vägledning i etiska frågor. När det handlar om meningen med livet fungerar den väl för nära hälften. 

Drygt hälften menar också att den trosföreställning de har ger tillfredsställande svar på den centrala 

existentiella frågan om livet och döden. 25 procent bejakar påståendet om behovet av att bearbeta 

livsfrågor, 75 procent gör det alltså inte. 

Tabell 9:01  Åldersfördelning – Tros-/livsåskådningens förankring och funktion (n = 255) 

1 5—29 30—44 45—7 5 1 5—29 30—44 45—7 5 1 5—29 30—44 45—7 5
Ett öv erv ägt 
v al

7 3% 7 8% 84% 1 6% 1 6% 1 1 % 1 2% 5% 5% 238

Delas m ed 
fam ilj och 
släkt

62% 61 % 61 % 23 % 29% 21 % 1 5% 1 0% 1 8% 239

Ger sv ar på 
frågor om 
liv et och 
döden

42% 58% 60% 25% 1 9% 1 6% 33% 22% 24% 240

Ger sv ar på 
mening med 
liv et

29% 44% 60% 1 8% 21 % 1 4% 53% 35% 26% 239

Ger etiska 
regler för ett 
rätt liv

46% 66% 7 1 % 1 9% 1 5% 1 4% 35% 1 9% 1 5% 243

Ger behov  av  
att be- arbeta 
tro/liv sfrågor

26% 25% 28% 1 6% 26% 21 % 59% 49% 51 % 233

NekandeMåttligtBejakande
Antal 

sv ar
Min liv såskåd-
ning är …

 

Fördelningen av svaren över ålder i tabell 9:01 följer i stort det mönster som kan sägas vara väntat. 

Något färre yngre och flest i den äldre gruppen menar att den livstolkning de har är väl förankrad i 

dem själva. Inom alla åldersgrupper menar runt 60 procent att de delar livstolkning med familj och 

släkt, sett till alternativen måttligt och nekande är det ingen skillnad. Mest övertygad om att inte dela 

livssyn med sina närmaste är den äldre gruppen, 18 procent mot 10 procent i gruppen medelålders och 

15 procent i yngre gruppen. Intressant är ju att funder över om detta har något att göra med det ”brott” 

i tiden som denna ”raketgeneration” tänks ha varit involverad i, men det låter jag vara osagt, lika så 

om det har något att göra med den sönderslagna byagemenskapen som följde 1950-talets väckelse, 

vilket Carlsson visat på, och omnämndes i förordet.  

Inte heller är det oväntat att det är den yngre gruppen som ger flest nekande svar på påståendet om 

meningen med livet, om döden och de etiska frågorna. Runt en fjärdedel av den medelålders och äldre 

gruppen svarar nekande på påståendet att den tro eller livsåskådning de har kan ge tillfredsställande 
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svar på frågor om livets slut. En tydligare funktion har tron och livsåskådningen på etikens område, 46 

procent bland de yngre, 66 procent medelålders och 71 procent äldre anser att den livstolkning de har 

ger riktlinjer för ett rätt liv. När det handlar om att bejaka påståendet att alla, oavsett religiös eller icke 

religiös livstolkning, har behov av att bearbeta tro och livsfrågor är det ingen större skillnad grupperna 

emellan, det väger ungefär lika åt båda hållen. Det syns vara lika viktigt, eller snarare lika oviktigt, 

inom alla åldersgrupper. 
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10  Erfarenheter av kyrkan i Hortlax 

En av de frågor som ställs i frågeformuläret är ”Hur vill du beskriva din erfarenhet av Svenska kyrkan i 

Hortlax?” Det är en svår fråga att besvara, och för att på något sätt underlätta svarandet presenteras 

sju olika aspekter av personliga erfarenheter. De sju aspekterna byggs upp kring två ytterpoler, en 

negativ och en positiv, och den svarande ombeds ange var på skalan mellan den negativa och den 

positiva ytterligheten som hennes erfarenhet befinner sig. Man kan fråga om detta försök att ”hjälpa 

till” vid beskrivningen av upplevelsen i praktiken varit särskilt mycket värt såsom hjälp betraktat. 

Frågan är nog komplicerad, och ytterligare metodutveckling kan vara befogad. 

Det visar sig dock att antalet svarande är stort. I runda slängar en femtedel av de svarande har avstått 

från att besvara denna fråga. Det kan bero på att de ansett den vara för besvärlig att sätta sig in i, men 

bakom det interna bortfallet kan också dölja sig det faktum att de inte har någon erfarenhet alls av 

Svenska kyrkan i Hortlax. 

Kring en medel- eller nollpunkt har de svarande två graderingar åt det negativa hållet och två 

graderingar åt det positiva hållet att välja på. Om man sätter deras numeriska värde till –2, –1, 0, +1 

och +2 och beräknar medelvärden av de graderingar som de svarande angett kommer man fram till de 

värden som presenteras i figur 10:01.  

-2 -1 0 1 2

Opersonlig atmosfär

Distanserande atmosfär

Högtidligt och svårt språk

Sluten gemenskap

Oengagerade människor

Svårt att få kontakt

Distans och främlingskap

Personlig atmosfär

Öppen gemenskap

Inbjudande atmosfär

Vardagligt och lätt språk

Engagerade människor

Lätt att få kontakt

Närhet och vänskaplighet

 
Figur 10:01 Erfarenheter av Svenska kyrkan i Hortlax (medelvärden) 

Som framkommer i figur 10:01 hamnar alla medelvärden ovanför nollpunkten, och inget medelvärde 

överstiger +1. De skillnader som finns mellan de olika aspekterna är för små för att vara tolkbara. För 

att tydliggöra på vilket sätt erfarenheterna skiljer sig mellan olika grupper av svarande och 

församlingsbor tillgriper jag en metodik som används ett antal gånger i denna rapport, nämligen 

faktoranalys. 

De sju aspekterna faktoranalyseras13. Inledande analyser visar att två av aspekterna inte bidrar till 

analysen, nämligen aspekterna ”Vardagligt och lätt språk—Högtidligt och svårt språk” och ”Öppen 

gemenskap—Sluten gemenskap”. De båda aspekterna utesluts därför ur den fortsatta analysen, som 

                                                             

13 Extraheringsmetod Principal axis factoring, rotationsmetod Varimax. 
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därmed endast omfattar fem aspekter. Resultaten av faktoranalysen (den roterade faktormatrisen) 

presenteras i tabell 10:01. 

Tabell 10:01 Roterad faktormatris: upplevelse av Svenska kyrkan i Hortlax 
Aspekt Faktor 1 Faktor 2
Opersonlig atmosfär—Personlig atmosfär 0,32 0,80
Distanserande atmosfär—Inbjudande atmosfär 0,35 0,80
Oengagerade människor—Engagerade människor 0,77 0,32
Sv årt att få kontakt—Lätt att få kontakt 0,81 0,37
Distans och främlingskap—Närhet och v änskaplighet 0,86 0,33  

I likhet med proceduren vid andra tolkningar av faktoranalyser i denna skrift letar jag först efter 

numeriskt höga siffervärden i tabell 10:01. I kolumnen för faktor 1 är det värdet längst ner (0,86), som 

är högst, och spänningen mellan distans och närhet är därmed den viktigaste ingrediensen i faktorn. 

De två andra fetstilade värdena, för kontakt (0,81) och för engagerade respektive inte engagerade 

människor (0,77), är också relativt höga, medan de två första raderna i tabellen har så pass låga 

siffervärden att deras bidrag till faktorn inte behöver betonas. 

De svarandes svar kring de tre aspekterna distans/närhet, kontakt och engagemang tenderar alltså att 

vara likartat. Har man angett det negativa alternativet (distans, svårt att få kontakt, oengagerade 

människor) på en av aspekterna har man sannolikt också angett det negativa alternativet i de andra 

aspekterna. 

Min tolkning av faktor blir att det handlar om kontakt med människor. Det går inte att utläsa ur 

siffrorna vilka dessa människor är, men det är sannolikt att det i stor utsträckning handlar om kyrkans 

anställda, eller människor som på annat sätt utgör församlingens ansikte utåt. De svarande beskriver 

sina kontakter med människor i Svenska kyrkans församling i Hortlax, människor som kan upplevas 

negativt eller positivt. Erfarenheter av människor i Svenska kyrkan i Hortlax är en rimlig benämning 

på faktor 1. 

I kolumn nummer två i tabell 10:01, som rymmer koefficienterna för faktor 2, finner man endast två 

fetstilade siffror. De handlar om aspekterna för opersonlig eller personlig atmosfär respektive 

distanserande eller inbjudande atmosfär (0,80 i båda fallen). Svarande som har upplevt atmosfären 

som personlig har sannolikt också karakteriserat som inbjudande, medan svarande som beskrivit sin 

upplevelse av atmosfären i Svenska kyrkan i Hortlax med termen distanserande sannolikt också 

benämnt den opersonlig. Det ligger nära till hands att konstatera att denna faktor handlar om 

atmosfären i kyrkan, det vill säga en mer övergripande beskrivning än den föregående faktorns 

beskrivning av människorna i församlingen. Erfarenheter av atmosfären i Svenska kyrkan i Hortlax 

är en lämplig beteckning på faktor 2. 

De båda faktorerna översätts till individuella faktorpoäng. Därmed går det att jämföra grupper inom 

materialet, och det får anses vara den största nyttan av de båda nya variablerna: 

 Erfarenheter av människor i Svenska kyrkan i Hortlax, och 

 Erfarenheter av atmosfären i Svenska kyrkan i Hortlax. 

Jag tittar först på eventuella skillnader mellan kvinnor och män. När det gäller erfarenheten av 

människor (faktor 1) finns det ingen signifikant skillnad mellan de 122 kvinnorna och de 77 männen 
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som ingår i analysen. Det finns dock en svag antydan av att kvinnorna har positivare erfarenheter än 

männen. När det gäller erfarenhet av atmosfären uppkommer däremot et signifikant skillnad14. 

Kvinnorna har haft mer positiva erfarenheter av atmosfären i kyrkan (faktor 2) än männen. Någon 

tydlig förklaring på dessa skillnader går inte att ge, men det skulle kunna förhålla sig så att den 

personal som man möter i Hortlax i huvudsak består av kvinnor. För besökande kvinnor är det lättare 

att uppleva den kvinnliga dominansen som del av en personlig och inbjudande atmosfär. 

När jag därefter analyserar skillnaderna mellan olika åldersgrupper uppkommer ett liknande mönster. 

Sammantaget är skillnaderna mellan yngre, medelålders och äldre svarande för små för att vara 

signifikanta när det gäller faktor 1, erfarenhet av människor i Svenska kyrkan i Hortlax. De små 

skillnaderna som kan utläsas, handlar om att åldersgrupperna yngre (45 stycken) och äldre (90 

stycken) båda ligger på den negativa sidan av medelvärdet, medan de medelålders (64 stycken) ligger 

på den positiva sidan. När det däremot gäller erfarenheterna av atmosfären, finns det en tydlig 

tendens: ju äldre desto positivare15. En tolkning av detta resultat är närliggande (utan att för den skull 

vara bevisad): Ju äldre, desto mer kontakt med kyrkan; kontakt skapar kunskap om hur det brukar 

vara, och jämnar marken för en upplevelse av hemmahörighet. För en ung person som enbart stiftat 

bekantskap med kyrkan vid något enstaka tillfälle är det svårare att uppleva atmosfären som personlig 

och inbjudande; en sällanbesökare har fullt sjå att hålla ordning på sin egen osäkerhet i en främmande 

miljö. 

Om jag för det tredje skärskådar om det finns skillnader mellan de (25) svarande som är medlemmar i 

EFS och resten av de svarande (174 stycken) blir resultatet att det också här finns en skillnad, men att 

det mellan dessa undergrupper är i den första faktorn, erfarenheter av människor, som dessa 

skillnader uppkommer. EFS-medlemmar har påtagligt mer positiva erfarenheter av människorna i 

Svenska kyrkan än vad icke-medlemmarna har16. Om man däremot tittar på den andra faktorn, som 

handlar erfarenhet av atmosfären i församlingen finns den ingen skillnad mellan medlemmar och 

icke-medlemmar i EFS. 

Om jag i ett sista steg delar upp de svarande i två undergrupper, beroende på om det är medlemmar i 

någon religiös förening inklusive EFS (41 stycken) eller inte (157 stycken), uppkommer inga 

signifikanta skillnader. Det finns dock en svag tendens i samma riktning som i föregående analys, det 

vill säga att medlemmar uttalar sig mer positivt om människorna i Svenska kyrkan i Hortlax. Mellan 

dessa undergrupper finner man en svag tendens ifråga om den andra faktorn om atmosfären. 

Medlemmarna i religiösa föreningar tenderar att uppleva atmosfären i Svenska kyrkan negativare är 

icke-medlemmarna. 

Går dessa skillnader att tolka? Det förefaller som en närliggande tolkning att EFS-folket känner sig 

hemma bland de människor de möter i Svenska kyrkan. Många av dessa har förmodligen en bakgrund 

inom EFS, det vill säga att de delar historik och förmodligen många aspekter av kristen tro med 

besökarna från EFS. Att medlemmarna i religiösa organisationer har en (osäker) mer negativ hållning 

till atmosfären i Svenska kyrkan skulle kunna ses som en bakgrund till det faktum att de sökt sig till 

andra religiösa organisationer. 

                                                             

14 p = 0,041. 
15 p = 0,008. 
16 p = 0,005. 
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Avslutningsvis kan man fråga sig om det finns skillnad i erfarenheter av Svenska kyrkan bland olika 

livsåskådningstyper. I ett tidigare avsnitt visade det sig att det ur ett antal utsagor om den personliga 

livsåskådningen och dess förutsättningar gick att vaska fram tre typer av livsåskådning, nämligen 

(1) kyrkoorienterad naturreligiositet, (2) kyrkoorienterad fromhet och (3) förnuftsbaserad religiositet. 

Finns det kopplingar mellan dessa livsåskådningstyper och upplevelsen av Svenska kyrkan i Hortlax? 

Svaret kommer att ges med hjälp av korrelationskoefficienter i tabell 10:02. 

Tabell 10:02 Korrelationer (rxy) mellan livsåskådningstyp och erfarenhet av kyrkan 
Ky rkokritisk 

natur-
religiositet

Ky rko-
orienterad 

from het

Förnufts-
baserad 

religiositet

Erfarenhet 
av  

människor
Erfarenhet 

av  atmosfär
Ky rkokritisk naturreligiositet 1 ,00 -0,05 0,08 -0,09 -0,1 0
Ky rkoorienterad fromhet -0,05 1 ,00 0,24 -0,15 0,04
Förnuftsbaserad religiositet 0,08 0,24 1 ,00 -0,07 0,1 1
Erfarenhet av  människor -0,09 -0,15 -0,07 1 ,00 0,14
Erfarenhet av  atm osfär -0,1 0 0,04 0,1 1 0,14 1 ,00  

Med en korrelationskoefficient anger man om det finns ett samband mellan två variabler. Koefficienter 

löper normalt mellan –1 och +1. Ju högre siffervärde oavsett förtecken, desto starkare samband. I 

tabell 10:02, som är symmetrisk över diagonalen, finner man signifikanta koefficienter på tre ställen 

(× 2), mellan kyrkoorienterad fromhet och förnuftsbaserad religiositet (0,24), mellan erfarenhet av 

människor och erfarenhet av atmosfär (0,14), och slutligen mellan kyrkoorienterad fromhet och 

erfarenhet av människor (-0,15). Av dessa tre signifikanta koefficienter är det endast den sista som 

intresserar mig här, eftersom den gäller den ställda frågan, om det finns samband mellan 

livsåskådningstyp och upplevelse av kyrkan. Svaret blir alltså ja. Ju starkare kyrkoorienterad fromhet 

som de svarande har, desto tydligare blir också deras uppskattning av människorna i Svenska kyrkan i 

Hortlax. En tolkning som liknar den tolkning som gjordes av EFS-arnas erfarenheter av människorna i 

Svenska kyrkan ligger nära till hands. Människorna med en kyrkoorienterad fromhet är vana att 

komma i kyrkan och delar förmodligen livsåskådningstyp med den anställda. I ett sådant läge är det 

lätt att bedöma erfarenheterna positivt. 
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11  Tro eller icke tro på Gud fader, sonen och det eviga livet 

Fadern 
Den religionssociologiska forskningen har från vissa håll kritiserats för att vara för vid och bred i sina 

frågeställningar när det handlar om frågor om Gud, Jesus och vad människor tror eller inte tror finns 

bortom döden. Frågor som ”tror du på Guds existens” eller ”tror du på ett liv efter döden”, som varit 

återkommande i enkäter kritiseras för att vara för allmänt hållna. Kritiken är berättigad eftersom 

frågorna går att applicera på en rad religioner som innehåller en gudstro. Men många undersökningar 

har också kritiserats för att vara för snäva i frågeformuleringarna. De har utgått ifrån ett speciellt 

trossamfunds lära och inte tagit hänsyn till att kyrkan inte längre som tidigare har tolkningsföreträde. 

I det moderna, individualiserade samhället rådet det självständiga tänkandet. Med vetskap om denna 

kritik har vi formulerat frågorna så att de både kan fånga in människors tro eller inte tro på det 

läromässiga innehållet i Svenska kyrkans trosbekännelse, och samtidigt kunna ge besked om på vilket 

sätt människors trosföreställning avviker från det som kyrkans lära och bekännelse talar om. När vi 

studerar svaren inom Hortlax församlingsområde kan det vara intressant att tänka på vad Furseth och 

Repstad (2005) sammanfattande säger om gjorda undersökningar. De menar att det visar sig att 

människor i allmänhet formar sin tro och religiositet i en ständig dialog med de etablerade 

trostraditionerna, utan att för den skull köpa hela paket rakt av. Dessutom pekar de på att den kristna 

traditionen sätter djupare spår i Finland, Norge och Island än vad den gör i Danmark och Sverige. 

Detta betyder då att de vi ofta kallar New Age-inspirerade rörelser i regel har satt starkare prägel på 

tro och religiositet i Sverige och Danmark.  

De givna svarsalternativen var uteslutande, det vill säga människor kunde inte säga sig tro på ”en 

personligt Gud” och samtidigt på ”en opersonlig högre makt / kraft”, eller att ”Jesus är född av Maria 

med Gud som far” och samtidigt säga att ”Jesus var en vanlig människa”. Diagrammet tecknar 

översiktligt den gudsbild de svarande beskrivit utifrån enkätens fråga 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 11:01 Gudsbild 

Mindre än hälften av dem som svarat på frågorna har en gudstro som stämmer väl med kyrkans 

trosbekännelse. Vi kan dra oss till minnes att tabell 5:01, som redogjorde för självidentifikationen, 
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finns inom och utom människan

Jag tror på en opersonlig högre makt
/ kraft som finns utanför människan

Jag tror att "Gud" i själva verket är 
en kraft inom människan själv

Jag tror inte på någon Gud, 
övernaturlig makt / kraft

Jag vet inte vad jag ska tro 
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visade att 48 procent uppgav att en kristen självbild stämmer helt och hållet eller ganska bra. Vi kan då 

sluta oss till att det mest sannolikt är personer ur denna grupp med självuppfattningen kristen som 

utgör de 43 procent som tror på en personlig Gud. Men skillnaden säger också att inte alla syns vara 

bundna till den kristna traditionen. Svarsresultatet tyder på att 5 procent inte fullt ut delar den 

allmänna trosbekännelsens bild av Gud. I samband med redovisningen av självidentifikationen 

försökte vi också förstå skillnaden i valet av en religiös respektive kristen självbild. Där menade jag att 

en religiös självbild mest troligt speglar en tro som tillåter sig att avvika från bekännelsen, främst då 

vad det gäller gudsbild, uppfattning om Jesus och föreställningar om döden. Man tror, men i 

varierande grad på vad kyrkan lär. Tabell 5:01 visade att 29 procent betraktar sig som religiösa, vilket i 

runda tal stämmer väl med diagram 11:01 som visar att 25 procent inte delar trosbekännelsens 

gudsbild, så till vida att 9 procent tror på en opersonlig transcendent makt eller kraft, det vill säga en 

kraft eller makt som går utöver människan själv. 16 procent förstår makten eller kraften som 

immanent, den har alltså placerats inom människan själv, och så att säga som en del av hennes 

psykologiska utrustning. Av tabell 5:01 såg vi också att 11 procent uppgav att de kommit fram till en 

ateistisk attityd, vilket också stämmer väl med diagram 11:01, vilket visar att 11 procent inte menar sig 

tro på vare sig det ena eller det andra. Nära en sjättedel vet inte vad de ska tro. Hur fördelar sig dessa 

trosuppfattningar över åldersgrupperna? Svaret ges i tabell 11:01. 

Tabell 11:01 Åldersfördelning – Gudsbild 

1 5—29 30—44 45—7 5 1 5—29 3 0—44 45—7 5
Jag tror på en personlig Gud som  
finns inom  och utom  m änniskan

3 2% 44% 48% 1 7 3 2 59

Jag tror på en opersonlig högre 
makt / kraft som finns utanför 
människan

9% 1 4% 7 % 5 1 0 8

Jag tror att "Gud" i själv a v erket är 
en kraft inom människan själv

1 3% 1 1 % 21 % 7 8 26

Jag tror inte på någon Gud 
öv ernaturlig makt eller kraft

20% 1 0% 8% 1 1 7 1 0

Jag v et inte v ad jag ska tro 20% 1 9% 1 5% 1 1 1 4 1 9
Annat 6% 1 % 1 % 3 1 1

AntalAndel

 

Nära nog hälften inom den äldre åldersgruppen bejakar i tabell 11:01 den Gud som beskrivs i kyrkans 

trosbekännelse, inte oväntat är det färre inom den yngre gruppen. Gruppen medelålders placerar sig i 

mitten, 44 procent har en föreställning om en personlig Gud. Ett kanske oväntat mönster 

åldersgrupperna emellan ser vi i svarsalternativen tre och fyra, som inte erkänner någonting större än 

människan själv. Detta svar gäller 33 procent yngre, födda från 1980-talets början till mitten av 1990-

talet, 21 procent medelålders, födda mitten av 1960-talet och fram till 1980, och 29 procent i den äldre 

gruppen födda från mitten av 1930-talet och fram till mitten av 1960-talet. I det föregående nämndes 

Hagevis resonemang om 1940—1950-talens generation i vilken många ”slutade tro på Gud”, och vad 

som då hänt och kommer att hända med nästföljande generationer. Ett tänkbart alternativ var ett 

fortsatt lågt intresse för religion och tro, ett annat att upplevelsen av brist skulle leda till ett vaknande 

intresse och behov. Just nu kan vi konstatera att runt en tredjedel av de yngre inte har en gudsbild som 

rymmer tron på en Gud som kan ha en relation till människan. I fråga om att inte veta skiljer sig de 

yngre inte nämnvärd från de medelålders.  
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Frågan om gudsbilden gav möjlighet att beskriva eller förklara den egna gudsbilden. Av de totalt 249 

svarande valde sju att ge egenhändigt formulerade beskrivningar, vilka jag återger i stort som de 

svarande själva har uttryckt sig.  

Åldersgrupp äldre, 45-75 år 

1 Jag tror på en kärleksfull kraft som vill slå rot hos oss människor och denna kärlekskraft styr 

och leder våra handlingar.  

2 Tror på människan själv som väsen.  

Åldersgrupp medelålder, 30-44 år 

3 Att Gud är allas Fader, skapare av våra andar. Han har en kropp. Jesus är hans son.  

4 Jag tror att ”Gud” är något vi alla har inom oss, och över allt, i varje liten blomma, varje 

sandkorn. Men samtidigt då man ser hur f-n världen ser ut så undrar jag … 

Åldersgrupp yngre, 15-29 år 

5 Jag vill tro på den Gud som beskrivs i Bibeln, jag tror Gud kan verka genom människor i våra 

handlingar. 

6 Jag tror på en allsmäktig Gud, som alltid finns där som stöd, som inte har några krav på 

människan såsom läggning, kunskaper eller uppfattningar. 

7 Tror att det finns ett öde, det känns som att det som sker händer av en anledning. Vet dock inte 

vad. 

Som det blivit sagt, forskning visar att människor i allmänhet formar sin tro och religiositet i en 

ständig dialog med de etablerade trostraditionerna, utan att för den skull köpa hela paket rakt av. Jag 

lämnar ”trosuttrycken” öppna för tolkning. 

Sonen 
Hur ser då bilden av Jesus ut? Även dessa frågeställningar var formulerade så att de kunde ge svar på 

hur nära eller hur avlägset människors trosföreställning befinner sig i jämförelse med kyrkans 

allmänna trosbekännelse. Vi kan påminna oss om att de givna svarsalternativen var uteslutande, det 

vill säga människor kunde inte säga sig tro på att ”Jesus är född av Maria med Gud som far” och 

samtidigt säga att ”Jesus var en vanlig människa”. Diagrammet beskriver enkätens fråga 19. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 11:02 Uppfattning om Jesus 
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Av diagrammet kan vi dra slutsatsen att det sannolikt är personer som har en kristen självbild (enligt 

tabell 1 och svarsalternativen ”stämmer ganska bra” eller ”helt och hållet” 48 %), och som dessutom 

har en bild av Gud som personlig (enligt diagram 11:01, 43 %), som bejakar kyrkans trosbekännelse 

om inkarnationen, det vill säga ett direkt gudomligt ingripande i en människas kropp och liv. Att 29 

procent (tabell 5:01) uppger att en självbild som religiös, stämmer ganska bra eller helt, svarar i stor 

mot att 27 procent uppfattar Jesus som en vanlig människa. Man tror, som sagt, i varierande grad på 

vad kyrkan lär. I övrigt kan vi notera att få tänker att Jesus aldrig funnits, och att fler ser 

föreställningar om Jesus som något mer problematiskt jämfört med gudsbilden, 17 procent vet inte 

vad de ska tro om Gud, 21 procent vet inte vad de ska tro om Jesus. Tabell 11:02 redogör för 

uppfattningar om Jesus inom de skilda åldergrupperna? 

Tabell 11:02 Åldersfördelning – Uppfattning om Jesus 

1 5—29 30—44 45—7 5 1 5—29 3 0—44 45—7 5
Jag tror att Jesus är född av  Maria 
med Gud som  far

35% 46% 45% 1 9 3 3 56

Jag tror att Jesus v ar en v anlig 
människa

20% 26% 3 2% 1 1 1 9 40

Jag tror inte att Jesus har funnits 1 5% 6% 2% 8 4 3
Jag v et inte v ad jag ska tro 27 % 1 9% 1 9% 1 5 1 4 24
Annat 4% 3% 1 % 2 2 1

Andel Antal

 

Svarsmönstret i det första svarsalternativet i tabell 11:02 följer de svar som gavs i frågan om 

gudsbilden. Mindre än hälften håller sig till den förklaring av Jesus som uttrycks i trosartikeln. Mot 

bakgrund av de omtalade förändringar som skett över tid är det inte möjligt att säga att skillnaderna 

åldergrupperna emellan är oförväntat stora. Drygt en tredjedel av de yngre tror i jämförelse med när 

hälften av de medelålders och äldre på den traditionella trosbekännelsens Jesus. 26 procent 

medelålders och 32 procent äldre menar att Jesus var en vanlig människa. De yngre är betydligt 

mindre benägna att beskriva Jesus som vanlig människa, hellre menar de att han aldrig har funnits. 

Men kontentan av de hela blir i stor sett lika över åldersgrupperna om vi ser till de två 

svarsalternativen ”vanlig människa” och ”aldrig funnits” sammantagna. 35 procent yngre, 32 procent 

medelålders och 35 procent äldre menar att den Jesus som kyrkan står och faller med har aldrig 

funnits. Oväntat kanske, är att det tros lika mycket eller lika litet i den äldre som i den yngre gruppen.  

Jag har i redovisningarna av svaren pekat litet då och då på traditionsförmedlingen. Också i detta 

sammanhang är Hartmans (Almén m.fl. 1994) kommentarer om kristen undervisning intressanta. För 

det första vet han att sedan 1900-talets mitt har barns och ungas bild av Jesus varit problematisk. För 

det andra att den fråga som ofta ställs i skolans undervisning handlar om huruvida Jesus verkligen har 

funnits. För det tredje har han i sin forskning funnit att barns och ungas bild av Jesus ter sig mycket 

märklig:  

Han framstod för somliga som ett mellanting mellan ett guldlockigt mähä i långklänning och en 

undergörande sagofigur ur antikens sagoskatt. Det vore enligt min mening fel att tillskriva barnens 

mognadsnivå detta förhållande. Det är snarare så att barnens uppfattning är en spegelbild av den 

undervisning de mött i skolan och i kyrkliga sammanhang. (s. 85) 

Jag redovisar på samma sätt som tidigare vad de svarande som valt svarsalternativet ”annat” har att 

säga om bilden av Jesus.  
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Åldersgrupp äldre, 45-75 år 

1 Jesus Kristus kom till vår jord. Bar vår synd på korset, för att vi skulle få evigt liv. I hans namn 

är vi frälsta. 

2 Jesus var en ovanlig människa, en god ledare med starkt socialt samvete. Han vände sig till de 

ringaste, de utstötta, men vågade också utmana förljugenhet, högmod och maktlystnad.  Vi 

skulle behöva en ”Jesus” i dag. 

3 Om Jesus fanns/funnits så var han nog en vanlig god människa. 

Åldersgrupp, medelålder 30-45 år 

4 Jesus var en vanlig människa som hade stor kraft inom sig, plus att han brydde sig mer om 

andra människor än om någon tro. 

5 Jag tror att någon gjort ”stora” saker som påverkat människor i stor grad. Inte nödvändigtvis 

Jesus. 

6 Jag tror att Jesus var en mycket vis och andlig person, men tyvärr så har alla berättelser blivit en 

höna av en fjäder. 

Åldersgrupp, yngre 15-29 år 

7 Det spelar ingen roll för mig om han funnits. 

Jag lämnar bilden av Jesus utan vidare kommentar, eftersom detta har skett tidigare i samband med 

presentationen av intervjumaterialet. 

Det eviga livet 
Fråga 20 och samtidigt den sista av de teologiskt inriktade frågorna handlade om döden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 11:03 Uppfattning om döden 

Det ligger nära tillhands att säga att bilden som diagram 11:03 tecknar, tecknar ett mönster i tiden. 

När det gäller svarsalternativen är det endast alternativen två och fyra som kan sägas stå i full 
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överensstämmelse med kyrkans trosbekännelse. Det som skiljer de båda är språket, innehållsligt säger 

de samma sak. Alternativ tre och fem, att vi ”alla kommer till himlen” respektive ”alla får evigt liv hos 

Gud”, överensstämmer inte med trosbekännelsen som innehåller ett åtskiljande genom en dom som 

drabbar både levande och döda. Här ser vi alltså en nära femtedel som har en trosföreställning om 

döden som står i överensstämmelse med den traditionella trosbekännelsen. Intressant är att notera att 

9 procent håller sig till det traditionella språket som talar om helvetet, 10 procent väljer att tala om en 

evig död utan Gud. 8 procent avvisar föreställningen om en dom, i och genom uppfattningen om att 

alla får ett evigt liv hos Gud, alternativt i himlen. Svaren tyder på att 5 procent av dem som anger att 

en kristen självbild ”stämmer helt och hållet” (tabell 5:01) inte delar vad bekännelsen lär i fråga om 

domen. En nedtoning av dogmen om dom och åtskiljande, är inte ovanligt. Forskningen visar att i 

”västvärlden har tron på himlen en mycket större anslutning än tron på att det finns ett helvete”. 

Furseth och Repstad (2005). Även i denna fråga studerar vi svaren i ett åldersfördelat perspektiv, ses 

tabell 11:03.  

Tabell 11:03 Åldersfördelning – Uppfattning om döden 

1 5—29 30—44 45—7 5 1 5—29 3 0—44 45—7 5
Det finns något efter döden, men v et 
inte v ad

3 9% 47 % 31 % 21 3 3 38

Alla kom mer till him len eller till 
helv etet

6% 7 % 1 2% 3 5 1 5

Alla kom mer till him len 2% 7 % 7 % 1 5 8
Antingen ev igt liv  tillsam mans 
med Gud, eller ev ig död utan Gud

9% 1 4% 8% 5 1 0 1 0

Alla får ev igt liv  hos Gud 2% 1 % 2% 1 1 2
Efter döden föds v i om  och om igen 
tillbaka till denna v ärld

2% 4% 3% 1 3 3

Inget händer, döden är slutet på allt 
liv

26% 1 1 % 20% 1 4 8 24

Jag har ingen uppfattning 9% 7 % 1 7 % 5 5 20
Annat 6% 1 % 1 % 3 1 1

Andel Antal

 

I fråga om uppfattningar om vad som sker efter döden, se tabell 11:03, är skillnaderna grupperna 

emellan inte uppseendeväckande, 15 procent yngre tror på en dom, 21 procent medelålders och 20 

procent inom den äldre gruppen. Det som skiljer är språket. I stort sett dubbelt så många i den äldre 

gruppen, jämfört med yngre och medelålders, vill tala om himmel och helvete hellre än om evigt liv 

och evig död. Frånsett dem som har en uppfattning om dom, kan det kanske sägas vara oväntat att det 

är få inom varje åldersgrupp som talar om himlen som en plats för alla efter döden, 2 % yngre, 7 % 

inom den medelålders och äldre gruppen (något som brukar visa sig vanligt i de flest studentgrupper). 

Än färre talar om ett evigt liv hos Gud, både i medelålders och äldre gruppen är man mer tilltalad av 

den österländska uppfattningen om reinkarnation. Fortsätter vi att se till det som är mer oväntat än 

väntat så kan vi notera att det är i stort sett dubbelt så många i den äldre gruppen jämfört med 

gruppen medelålders som menar att döden är slutet på allt liv, och i och genom valet av alternativet 

”Jag har ingen uppfattning” framstår den äldre gruppens tankar om döden som minst bearbetade. 17 

procent har ingen uppfattning, vilket kan jämföras med 9 procent yngre och 7 procent medelålders. 

En logisk följd av en ateistisk livsåskådning är att döden är slutet på allt liv. 26 procent av de yngre 

som i frågan om självidentifikation (tabell 5:02) bejakade en ateistisk självbild, vilket stämmer väl med 

den uppfattning de har om döden. 17 procent gällde för de medelålders, som inte visar samma logiska 
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följd, än mindre gäller detta den äldre gruppen. 11 procent menade att en ateistisk attityd till livet 

stämde helt och hållet eller ganska bra. 20 procent kan ändå anse att döden är slutet på allt.  

Också denna fråga gav möjlighet att själv formulera svar. Jag redogör för de egenhändigt formulerade 

alternativen, genom att i stort sett återge vad de svarande själv har skrivit. 

Åldersgrupp äldre, 45-75 år 

1 Min kristna tro, och tron på evigt liv efter döden, ger mig hopp och ljus om en annan värld där ej 

synd och sjukdom råder. Läs Joh. 17:24 

2 Döden innebär slutet på min kropps biologiska liv. Om min ”ande” lever vidare vet jag inte, och 

det bekymrar mig inte heller. 

3 Det finns något efter döden, där vi träffar alla som redan dött långt före oss de som betyder 

något för oss. 

4 Själen lever vidare. Mycket för att vi som fysiskt lever minns den människa som bar själen. 

Åldersgrupp medelålder, 30-44 år 

5 Att våra själar lever vidare, men vad som händer med den, det är nog olika. Vissa blir nog änglar 

andra kanske demoner. 

6 Vi får vänta på uppståndelsens och domens dag, då Gud ska fullborda skapelsen och bli allt i 

alla. 

7 Vet inte, det mest logiska vore att döden är slutet på allt liv, himmel och helvete är så svårt att 

förstå. 

Åldersgrupp yngre, 15-29 år 

8 De troende kommer till himmelen där det finns gator av guld, där får de evigt liv. 

9 Det vet väl ingen förrän man väl står där (eller ligger)?? 

10 Vet ej 

11 De som tror kommer till himlen. Alla andre kommer att få en andra chans och de som ändrar sig 

kommer också till himlen.  

12 Jag bryr mig inte. 
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12  Sammanhang mellan livsåskådningskomponenter 

Att redogöra för sin egen livsåskådning kan vara ett prov på knepigheten att sätta ord på sådant som i 

vardagslag tycks finnas ordlöst i var och en. Mindre problematiskt kan det vara att härleda vilka 

konsekvenser ens livsåskådning har. En vegetarian vet att hon tycker att det är fel att döda djur, en 

person som tjänstgör i väpnade styrkor kan finna grunder till att i extremfall döda en annan människa. 

Ur livsåskådningen härleds hur man ska leva, vad som är rätt och vad som är fel. 

Om det är svårt för en själv, hur mycket svårare är det då inte att formulera frågor som andra ska 

kunna känna igen sig i? Förutsättningarna för att få material med hjälp av vilket man kan beskriva 

Hortlaxbornas livsåskådning är alltså inte de bästa. Att ett försök ändå görs kan tyckas meningslöst, 

men den som söker, kanske finner. 

I frågelistan har en rad påståenden om ”min” livsåskådning eller trosföreställning formulerats, och 

den svarande ombetts ta ställning till dem genom att ange om och eventuellt i vilken omfattning hon 

tycker att de stämmer. Det ganska oöverskådliga resultatet presenteras i tabell 12:01. 

Tabell 12:01 Hur väl stämmer följande påståenden med din egen uppfattning? (n = 255) 

Min liv såskådning/trosföreställning …

Stäm -
m er 
inte 
alls

Stäm -
m er 

ganska 
litet

Stäm -
m er 

m ått-
ligt

Stäm -
m er 

ganska 
m y c-

ket

Stäm -
m er 
helt 
och 

hållet
Ej 

sv ar
… är ett öv erv ägt personligt v al 3% 3% 1 2% 32% 43% 6%
… ger m ig etiska regler för hur jag ska lev a ett rätt liv 1 1 % 9% 1 5% 37 % 24% 5%
… delar jag med de flesta in min familj och släkt 5% 9% 22% 35% 22% 6%
… ger m ig tillfredsställande sv ar på frågor om  liv ets 
uppkom st och v ad som  händer efter döden

1 3% 1 1 % 1 8% 27 % 26% 6%

… innebär att jag kan ha lika starka andliga 
upplev elser när jag v istas ute i naturen som  i 
ky rka/sam fund

1 8% 9% 1 6% 25% 27 % 6%

… ger mig sv ar på meningen med mitt liv 20% 1 2% 1 6% 23% 23% 6%
… innebär att jag tillfredsställer m ina andliga behov  
bättre genom  naturupplev elser än genom  
gudstjänstdeltagande

22% 1 3% 1 9% 23% 1 7 % 6%

… ger m ig starka upplev elser av  något andligt, som  
inte behöv er kopplas ihop m ed någon form  av  religiös 

27 % 1 9% 1 9% 21 % 6% 7 %

… ger m ig behov  av  att bearbeta tros- och liv sfrågor 27 % 20% 20% 1 5% 1 0% 8%
… ger m ig behov  av  att delta i ky rkans gudstjänst- och 
nattv ardsfirande 

44% 1 9% 7 % 8% 1 5% 7 %

… säger m ig att ky rkan ställer krav  på v ad jag får och 
inte får göra 

37 % 22% 1 9% 1 0% 6% 7 %
 

Den ordnande principen i tabell 12:01 är att de påståenden som uppnått högst procent instämmande 

till de summerade svarsalternativen ”stämmer ganska mycket” och ”stämmer helt och hållet” kommer 

först i tabellen. Störst grad av instämmande har sålunda påståendet ”min livsåskådning/tros-

föreställning är ett övervägt personligt val” fått (75%), medan påståendet ” min livsåskådning/tros-

föreställning säger mig att kyrkan ställer krav på vad jag får och inte får göra” har fallit minst andel av 

Hortlaxborna på läppen (16%). 
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I ett försök att hitta strukturer i resultaten bakom tabell 12:01, som inte kommer till uttryck i 

frekvensuppgifter har en faktoranalys använts. Meningen med den är att identifiera sådana strukturer 

i svaren att det ger mening att namnge dessa strukturer såsom egna variabler.17 Den matris varur tre 

variabler identifierats ser ut på det sätt som framgår av tabell 12:02. Att det är tre variabler beror på 

ett antal matematiska parametrar, och de siffror som återges i tabellen är koefficienter som anger hur 

starkt respektive faktor korrelerar med den tänkta (men okända) teoretiska variabel, som man 

försöker identifiera. 

Tabell 12:02 Roterade faktorvärden för uppfattningar om livsåskådningar (n =223) 
Min liv såskådning/trosföreställning … Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3
… innebär att jag tillfredsställer mina andliga behov  bättre genom  
naturupplev elser än genom  gudstjänstdeltagande

0,91 -0,26 0,03

… innebär att jag kan ha lika starka andliga upplev elser när jag 
v istas ute i naturen som i ky rka/samfund

0,70 0,30 0,1 5

… ger m ig starka upplev elser av  något andligt, som inte behöv er 
kopplas ihop med någon form av  religiös tro

0,49 0,1 9 0,1 1

… säger mig att ky rkan ställer krav  på v ad jag får och inte får göra 0,45 -0,04 0,1 0
… ger m ig behov  av  att delta i ky rkans gudstjänst- och 
nattv ardsfirande 

-0,05 0,83 0,33

… ger m ig behov  av  att bearbeta tros- och liv sfrågor 0,09 0,74 0,33
… ger m ig tillfredsställande sv ar på frågor om  liv ets uppkom st och 
v ad som händer efter döden

0,09 0,33 0,68

… är ett öv erv ägt personligt v al 0,1 0 0,1 1 0,62
… ger m ig sv ar på meningen m ed mitt liv 0,20 0,51 0,60
… ger m ig etiska regler för hur jag ska lev a ett rätt liv 0,38 0,31 0,47
… delar jag med de flesta in m in fam ilj och släkt 0,09 0,1 4 0,46  

Vissa värden i tabell 12:02 har angivits i fetstil. De är med något undantag de högsta värdena i 

respektive kolumn. I kolumnen betecknats ”faktor 1” rör det sig om siffervärdena 0,91; 0,70; 0,49 samt 

0,45. Det högsta av dem motsvarar påståendet ”Min livsåskådning/trosföreställning innebär att jag 

tillfredsställer mina andliga behov bättre genom naturupplevelser än genom gudstjänstdeltagande”. 

Genom sitt höga siffervärde har det en central placering i den nya okända variabeln. Sannolikt är 

omnämnandet at ”natur” viktigt. Också påståendet med det nästhögsta siffervärdet inom kolumnen 

handlar om natur: ”Min livsåskådning/trosföreställning innebär att jag kan ha lika starka andliga 

upplevelser när jag vistas ute i naturen som i kyrka/samfund”. Utanför kyrkan och utanför 

gudstjänsterna finner man upplevelser av andligt slag, som är starka. Påståenden med siffervärdet 

0,49 lägger sig nära denna tanke genom att kyrkokritiskt ange att en sådan andlighet inte behöver 

kopplas ihop med organiserad tro. Sista fetstilade siffervärdet 0,45 gäller för ett påstående om att 

kyrkan ställer krav på vad man får och inte får göra. Med dessa olika hållpunkter är det rimligt att 

karakterisera den första faktorn som en naturreligiös, kyrkokritisk hållning. Ett lämpligt arbetsnamn 

för faktor 1 kan vara ”kyrkokritisk naturreligiositet”. 

En liknande övning kan genomföras för faktorerna 2 och 3. Högsta siffervärden i faktor 2 (0,83) är 

knutet till påståendet ”Min livsåskådning/trosföreställning ger mig behov av att delta i kyrkans 

gudstjänst- och nattvardsfirande”. Faktorn har sålunda med en kyrklig övertygelse att göra. Detta 

intryck förstärks av påståendet med siffervärdet 0,74 som handlar om bearbetning av tros- och 

livsfrågor. Man kan också notera att påståendet ”Min livsåskådning/trosföreställning ger mig svar på 

                                                             

17 Faktoranalysen använde extraheringsmetoden principal axis factoring och rotationsmetoden varimax.  
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meningen med mitt liv” har ett högt (icke-fetstilat) siffervärde, nämligen 0,51. Mot den bakgrunden 

ger det mening att tala om ”kyrkoorienterad fromhet” som en rimlig karakteristik av faktor 2. 

Den tredje faktorn har högst faktorvärde (0,68) vid påståendet ”Min livsåskådning/trosföreställning 

ger mig tillfredsställande svar på frågor om livets uppkomst och vad som händer efter döden”. I de 

påståenden som följer efter portalpåståendet understryks det välövervägda, meningsfrågan, de etiska 

konsekvenserna och att trosåskådningen delas med familj och släkt. Det finns i detta ett stöd för att 

karakterisera faktor 3 som ”förnuftsbaserad livsåskådning”. 

Tre olika typer av livsåskådning har alltså blivit resultatet av analysen av de tre faktorernas 

koefficienter: 

 Kyrkokritisk naturreligiositet 

 Kyrkoorienterad fromhet 

 Förnuftsbaserad religiositet 

Individuella värden 
Faktorerna omvandlas till individuella värden genom att faktorvärdena i tabell 12:02 används som 

vikter på de individuella svaren på påståendena. Hur skiljer sig de individuella värdena för dessa tre 

typer av livsåskådning mellan olika undergrupper av Hortlaxbor? Har kvinnor en annan profil än 

män? Har ungdomar en annan profil än gamla? Frågor som dessa blir föremål för analys i nästa steg. 

Kyrkokritisk naturreligiositet 

I fråga om den kyrkokritiska naturreligiositeten i vilken naturupplevelser betonas på bekostnad av 

upplevelser i gudstjänster och kyrkor finner man ett tydligt samband med ålder. De yngre ger i minst 

omfattning uttryck för en kyrkokritisk naturreligiositet. Det finns dock inget linjärt samband med 

ålder. De medelålders Hortlaxbornas kyrkokritiska naturreligiositet är mer uttalad än de äldres. Med 

genus finns ett osäkert samband. Kvinnor representerar den kyrkokritiska naturreligiositeten i större 

omfattning än männen18. En tolkning är att ungdomarna inte förbinder religiositet och livsåskådning 

med naturen, eftersom det inte är en fråga som aktualiserats inom ramen för deras 

religionskunskapsundervisning i skolan. Att äldre är mindre benägna att ge uttryck för en kyrkokritisk 

naturreligiositet kan hänga ihop med att religion och livsåskådning för dem entydigt placerats i ett 

organisatoriskt sammanhang, i en kyrka eller ett samfund.  

Kyrkoorienterad fromhet 

Den kyrkoorienterade fromheten kännetecknas av att behovet av gudstjänster och nattvard betonas, 

och att tros- och livsfrågor bearbetas. Det visar sig inga signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna 

eller mellan kvinnor och män när uppgifterna analyseras. Däremot visar det sig tydliga signifikanta 

skillnader mellan å ena sidan Hortlaxbor som är medlemmar i någon religiös förening än Svenska 

kyrkan och å den andra alla andra. Sådana som är medlemmar i en religiös förening, församling eller 

liknande ger i större omfattning än andra uttryck för en kyrkoorienterad fromhet. 

                                                             

18 Chi-kvadrat-test ger ett p-värde på 0,018 för skillnaden mellan de tre åldersgrupperna, och ett p-värde på 0,085 
mellan kvinnor och män. 
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Om man genomför samma typ av analys med den underavdelning av föreningsmedlemmarna som har 

sitt medlemskap i en EFS-förening kommer man till samma signifikanta skillnad. EFS-medlemmar ger i 

större omfattning än alla andra uttryck för en kyrkoorienterad fromhet19. 

Förnuftsbaserad religiositet 

Förnuftsbaserad religiositet karakteriseras av att vara välövervägd och genomtänkt, och att såväl liv 

och död som etiska riktlinjer uppnås genom rationellt tänkande. När man analyserar uppgifterna visar 

det sig att det inte finns några signifikanta skillnader mellan kvinnor och män. Det finns däremot ett 

osäkert samband, linjärt mellan de tre åldersgrupperna. Ju äldre grupp desto tydligare uttryck för 

förnuftsbaserad religiositet20. 

När man introducerar de båda typerna av föreningsmedlemskap visar det sig samband. Gruppen 

medlemmar i religiösa föreningar ger mycket tydligare uttryck för förnuftsbaserad religiositet än 

resten av Hortlaxborna, och något liknande gäller om man jämför EFS-medlemmarna med resten av 

Hortlaxborna.21 

Uppfattningar 
Lars-Åke Lundberg (författare till Vi sätter oss i ringen) var under 1980-talet ledamot i Svenska 

kyrkans bekännelsekommitté. Vid ett sammanträde diskuterades en undersökning av Svenska folkets 

aktuella tro. En ung forskare förde då fram synpunkten att man kunde ana viss kulturell följsamhet i 

till exempel den då nyutkomna Psalmboken: psalmer med äldre blodsmystik hade utgått och nyare 

psalmer med större anknytning till naturen hade tillkommit. Lundberg yttrade då (citerat ur minnet): 

”Ja, den helige ande visar oss på ständigt nya sidor av Guds verklighet.” 

Exemplet är tänkt att visa att förändringar i kyrkans och i kristnas uppfattningar kan ses på några 

olika sätt. För somliga är en förändring resultat av följsamhet med den generella kulturen, för andra är 

det en fråga om att Guds pekande finger visat vägen till nya synsätt, i enlighet med Guds ord och värld. 

För somliga är den inspiration som världen ger något suspekt, som står i motstrid med vad som 

uppfattas som Guds eviga sanningar, för andra är inspirationen från världen ett resultat av Guds 

handlande i historien och nuet. 

I frågeformuläret formulerades ett antal uppfattningar som fokuserar förhållandet mellan traditionella 

kyrkliga uppfattningar och samhälleliga idéförskjutningar. I tabell 12:03 ges en översikt över 

formuleringarna och hur svaren fördelar sig. I tabellens översta rad finns det påstående som fått störst 

andel instämmande ”ganska mycket” och ”helt och hållet”. I tabellens nedersta rad det påstående som 

minst andel Hortlaxbor instämt i ”ganska mycket” och ”helt och hållet”. 

                                                             

19 Chi-kvadrat-test ger i båda fallen p-v ärden understigande 0,001 
20 Chi-kvadrat-test ger p-värdet 0,56. 
21 Chi-kvadrat-test ger för religiösa föreningar ett p-värde understigande 0,001, medan p-värdet för EFS-
jämförelsen är 0,005 
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Tabell 12:03 Uppfattningar härledda från tro och livsåskådning (n = 255) 

Min tro och liv såskådning ger m ig anledning att 
anse att …

Stäm -
m er 
inte 
alls

Stäm -
m er 

ganska 
litet

Stäm -
m er 

m ått-
ligt

Stäm -
m er 

ganska 
m y c-

ket

Stäm -
m er 
helt 
och 

hållet Ej sv ar
… Sv enska ky rkan handlade rätt i beslutet att 
v iga hom osexuella par 

28% 4% 1 1 % 1 4% 40% 3%

… hom osexuella par ska ha rätt att gifta sig på 
sam ma sätt som  heterosexuella par

26% 6% 1 3% 1 3% 40% 3%

… Sv enska ky rkan bör i hög grad anpassa sig till 
sam hällets utv eckling

1 5% 1 2% 1 8% 20% 32% 4%

… hom osexuella par bör ha sam m a rätt att 
adoptera barn som  heterosexuella par

31 % 8% 1 5% 1 1 % 31 % 3%

… det sv enska sam hället utv ecklas åt rätt håll 
etiskt och m oraliskt

24% 1 4% 24% 1 6% 1 8% 4%
 

En majoritet av Hortlaxborna hävdar enligt tabell 12:03 att deras tro och livsåskådning ger dem 

anledning att anse Svenska kyrkan handlade rätt i beslutet att viga homosexuella par (54%), att 

homosexuella par ska ha rätt att gifta sig på samma sätt som heterosexuella par (52%), och att Svenska 

kyrkan i hög grad bör anpassa sig till samhällets utveckling (52%). Homosexuellas rätt att adoptera 

kan inte i samma omfattning härledas från Hortlaxbornas tro och livsåskådning (42%), och något 

liknande gäller uppfattningen att det svenska samhället är på rätt väg etiskt och moraliskt (35%). 

Kan man iaktta några skillnader mellan åldersgrupperna? Enbart vid påståendet ”Min tro och 

livsåskådning ger mig anledning att anse att det svenska samhället utvecklas åt rätt håll etiskt och 

moraliskt” kan man se att den unga gruppen instämmer mer än såväl de medelålders som de äldre 

Hortlaxborna. Skillnaden är signifikant.22 Vid de andra påståendena är åldersskillnaderna för små för 

att vara signifikanta. 

Genusskillnader finns det däremot gott om. Kvinnorna hävdar i signifikant större omfattning än 

männen i Hortlax att deras tro och livsåskådning ger dem anledning att instämma i de fem påståenden 

som återfinns i tabell 12:03.23 Mot den bakgrunden kan man fråga sig om det handlar om en större 

radikalitet hos kvinnorna, eller om kvinnornas generella benägenhet att instämma är större än 

männens. Det föreliggande undersökningsmaterialet ger inte möjlighet att besvara frågan. 

Livsåskådningstyp och uppfattning 
I föregående avsnitt konstruerades med faktoranalys tre livsåskådningstyper: kyrkokritisk 

naturreligiositet, kyrkoorienterad fromhet och förnuftsbaserad religiositet. Varje individ representerar 

sin egen mix av dessa typer. 

Man kan nu fråga sig om livsåskådningstyperna leder till (alternativt samvarierar med) några av de 

nyss nämnda uppfattningarna. Hänger livsåskådningstypen kyrkokritisk naturreligiositet ihop med 

ett starkare instämmande i att homosexuella ska få gifta sig och adoptera? Finns det ett samband 

mellan en kyrkoorienterad fromhet och en tveksamhet huruvida svenska samhället är på rätt väg 

etiskt och moraliskt? 

                                                             

22 Chi-kvadrat-test resulterar i p-värdet 0,03 
23 Chi-kvadrat-tests resulterar i p-värden som understiger 0,01 
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För att testa sådana frågor genomfördes en analys där korrelationen24 mellan livsåskådningstyperna 

och de trosledda uppfattningarna beräknades. Resultatet sådana beräkningar blir för varje 

kombination en siffra mellan —1 och +1, i praktiken alltid ”noll komma någonting”. Om resultatsiffran 

är positiv och sålunda större än noll innebär det att ett högt siffervärde på den ena variabeln motsvarar 

ett högt siffervärde på den andra variabeln. Om resultatsiffran är negativ, mindre än noll, innebär det 

att ett lågt siffervärde på den variabeln motsvaras at en högt på den andra variabeln. I tabell 12:04 

återges de aktuella beräkningsresultaten. I tabellen har endast de resultat tagits med, som är 

signifikanta på minst nivån p < 0,05. 

Tabell 12:04 Korrelation mellan livsåskådningstyp och trosuppfattning (n mellan 218 och 221) 

Min tro och liv såskådning ger mig anledning att 
anse att …

Ky rkokritisk 
natur-

religiositet

Ky rko-
orienterad 

fromhet

Förnufts-
baserad 

religiositet
… Sv enska ky rkan handlade rätt i beslutet att 
v iga homosexuella par – -0,456 –

… homosexuella par ska ha rätt att gifta sig på 
samma sätt som  heterosexuella par

0,1 51 -0,456 -0,1 46

… Sv enska ky rkan bör i hög grad anpassa sig till 
samhällets utv eckling

0,1 62 -0,552 –

… homosexuella par bör ha samma rätt att 
adoptera barn som heterosexuella par – -0,333 -0,1 47

… det sv enska sam hället utv ecklas åt rätt håll 
etiskt och moraliskt – -0,393 –

  

En första syn på värdena i tabell 12:04 ger vid handen att alla rutorna i kolumnen kyrkoorienterad 

fromhet är ifyllda, och att alla siffervärdena är negativa. Ett högt siffervärde på ena variabeln 

motsvaras sålunda av ett lågt värde på den andra. De Hortlaxbor som i stor utsträckning representerar 

livsåskådningstypen kyrkoorienterad fromhet har låga värden när det gäller instämmande i de fem 

påståendena. De tenderar att inte hålla med. De hävdar inte att deras tro och livsåskådning ger dem 

anledning att anse Svenska kyrkan handlade rätt i beslutet att vigas homosexuella par (-0,456), att 

homosexuella par ska ha rätt att gifta sig på samma sätt som heterosexuella par (-0,456), att Svenska 

kyrkan i hög grad bör anpassa sig till samhällets utveckling (-0,552), att homosexuella par bör ha 

samma rätt att adoptera barn som heterosexuella par (-0,333), eller att det svenska samhället 

utvecklas åt rätt håll etiskt och moraliskt (-0,393). Dessa korrelationer har alla hög signifikansnivå och 

är sålunda statistiskt mycket säkra. 

Livsåskådningstypen kyrkokritisk naturreligiositet har två positiva korrelationskoefficienter i sin 

kolumn i tabell 12:04. Sambanden är inte lika starka som i grannkolumnen (båda siffrorna ligger 

närmare noll). Det innebär att sambandet inte är lika starkt. Sammanhanget mellan den kyrkokritiska 

naturreligiositeten och uppfattningen, att den svarandes tro och livsåskådning ger anledning att anse 

att homosexuella par ska ha rätt att gifta sig på samma sätt som heterosexuella par (0,151), liksom 

uppfattningen att den svarandes tro och livsåskådning ger anledning att anse att Svenska kyrkan bör i 

hög grad anpassa sig till samhällets utveckling (0,162), är inte lika entydigt. Den svaga tendensen är 

emellertid att ett den kyrkokritiska naturreligiositeten motsvarar ett instämmande i de båda 

uppfattningarna. 

                                                             

24 Produktmomentkorrelationskoefficident (Pearsons rxy) 
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Livsåskådningstypen förnuftsbaserad religiositet har två negativa korrelationskoefficienter i sin sista 

kolumnen i tabell 12:04. Ju mera av typen förnuftsbaserad religiositet som Hortlaxborna uppvisar, 

desto mindre instämmer de i påståendena om homosexuellas rättigheter, att gifta sig (-0,146) och att 

adoptera (-0,147). 

Om man ska hårdra de tre livsåskådningstyperna kan man säga att de Hortlaxbor som ligger högt på 

den kyrkoorienterade fromheten förefaller vara sådana som finner ett värde i en traditionell kyrka, 

där värdena inte omdefinieras med skiftande omständigheter, och där kyrkans ställning i aktuella 

frågor som t ex homosexuellas rätt bör vara konservativ. Som redan visat är den kyrkoorienterade 

fromheten stark bland EFS-medlemmar och medlemmar i religiösa organisationer. 

Vilken grupp som de som ligger högt på livsåskådningstypen kyrkokritisk naturreligiositet motsvarar 

är inte alldeles enkelt att uttyda. Något slags koppling mellan tron och uppfattningar i andra frågor ser 

gruppen. Kyrkan ska hänga med, och i och med att homosexualitet får ses som något som hänger ihop 

med naturens ordning bör även homosexuella ha rätt att bilda stadigvarande parförhållanden 

(äktenskap). 

De Hortlaxbor som har höga värden på livsåskådningstypen förnuftsbaserad religiositet ser inga 

kopplingar mellan tro och uppfattningar. Det kan bero på att de inte har någon tro, men det går inte 

att avgöra utifrån det aktuella materialet. 
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13  Ett mönster i tiden? 

Den som har läst rapporten fram till nu och kanske till och med bläddrat i bilagorna har fått veta 

mycket om invånarna i Hortlax församlings område. En del av det har varit i något 

helikopterperspektiv, medan andra delar av rapporten avspeglar myrans perspektiv. Den 

kvantifierande enkäten ger uppfattning om gruppers storlek och styrka, medan 

intervjuundersökningen i stället ger detaljer kring några församlingsbors tankar och idéer om ”liv och 

andlighet i Hortlax”, de ord som utgjorde första kontakten med dem som fick hem enkäten i 

brevlådan. 

Faller de många bitarna på plats i ett mönster? Är det så att alla komponenterna ur de båda 

synvinklarna visar sig bilda en gemensam bild? En gemensam bild som kanske till och med går att 

formulera som en övergripande teori? Vårt svar på den frågan måste bli negativt. Vi kan inte foga in 

den information som de många frågorna och de ännu flera svaren ger i ett gemensamt mönster. Bilden 

är motsägelsefull och rymmer svårförståeliga aspekter. ”Styckevis och delt”25 har vårt perspektiv visat 

sig vara. 

Att undersökningen inte innebär möjlighet att titta i framtidens kristallkula ger sig självt. Den må 

handla om nutiden, men inte om framtiden. Det är snarare det förflutna som på olika sätt visar sig 

betydelsebärande och som ett konstitutivt element i människors upplevelse av religion och religiositet. 

Därmed är det också klent med konkreta råd till församlingen inför den väntade nedgången i 

medlemsantal och kyrkoavgifter. Vårt uppdrag med denna undersökning har inte varit att ange en 

sannolik framtid. I stället har vi ägnat oss åt detaljgranskning av nuet. Den väntade inflyttningen till 

församlingen genom utbyggnad av bostadsbeståndet har varit bortom vad som här beskrivs. Vi har 

inte försökt beskriva de kommande invånarna i församlingen. 

I den promemoria som ligger till grund för undersökningen beskrivs ett önskemål om att veta något 

om fyra aspekter av församlingsborna, nämligen deras livsvillkor, behov, attityd och 

kommunikationskanaler. Av dessa aspekter är det attityderna som vi i bred bemärkelse har kunnat 

säga något om i undersökningen. Kunskap om livsvillkoren kan hämtas ur de lokala sociala 

myndigheternas verksamhetsberättelser, kunskap om behoven förutsätter ett slags normativitet som vi 

inte ror i land, och kunskap om kommunikationskanalerna har en tendens att vara föråldrad redan 

vid publiceringen av undersökningsresultaten. 

Det är alltså attityderna som är rapportens kärna. Folket i Hortlax har uppfattningar, idéer, värden, 

hållningar, preferenser. Några av dessa uppfattningar rör religiösa spörsmål, liv och andlighet, andra 

har inget med religiösa frågor att göra. Gemensamt för dessa uppfattningar, idéer, värden, hållningar, 

preferenser är att de består över tid. Det är inte dagsländor, utan relativt fasta uppsättningar, med 

hjälp av vilka man i någon mån kan förutsäga hur en individ kommer att tänka, tycka och agera. 

Därmed blir det viktigt att lära känna dem. 

Det finns emellertid ytterligare en komponent i rapportens kärna, nämligen beteendena. Vi har i stor 

utsträckning frågat folk om vad de har gjort, gör eller sannolikt kommer att göra. Genom de svaren går 

det att utläsa något om folks hållningar, och det händer att beteendena är mer talande än attityderna. 

                                                             

25 Från Henrik Ibsens versdrama Brand (1866): ”var det du är och var det helt och icke styckevis och delt”. 
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Tillsammans med attityderna erbjuder beteendena redskap för att prognostisera hur individerna i 

Hortlax församlings område kommer att tänka, tycka och agera. 

En av de mest kända typerna av prognoser känns igen från nyhetsmedia, nämligen tekniken att 

förlänga en kurva i ett diagram med samma uppgift vid flera tillfällen. Om man förlänger den kurva 

som ett antal års medeltemperatur resulterar i, kan man komman fram till en prognos (det vill säga 

förutsägelse) av medeltemperaturen nästa år, eller om fem eller tio år. Om valdeltagandet vid de 

senaste tio allmänna valen har gått både upp och ner kan man säga att det blir svårt att utifrån 

kännedom om det förflutna göra förutsägelser om valdeltagandet i nästa val. Logiken i den typ av 

förutsägelser är inte alltid kristallklar. Egentligen förutsätter en sådan prognos att alla andra faktorer 

än den man tittar på står still i samma tidsrymd, och så är mycket sällan fallet. Icke desto mindre är 

prognoser mot bakgrund av statistiska tidsserier ofta mycket upplysande och illustrativa. Som 

avnämare av förutsägelserna vet vi mer eller instinktivt att de bygger på förutsättningar som kan 

ändras relativt lätt. 

Hur är det med materialet i denna undersökning? Resultatet av intervjuserien och 

enkätundersökningen är stabila och så pass säkra som de olika genomgångarna av undersökningarnas 

tekniska förutsättningar gett vid handen. Man kan säga att vi har tillgång till en mätning med hög 

giltighet och trovärdighet. Tyvärr kan man inte säga något liknande om det som föregått 

undersökningen. Om det förflutna, och om religiöst liv i Hortlax, har vi endast spridda uppgifter. 

En möjlighet som inte utnyttjats här är analys av de sedan 1970 årligen insamlade uppgifterna om 

olika slag av deltagande i församlingens aktiviteter, den såkallade kyrkostatistiken. Principiellt sett 

skulle det statistiska materialet ge oss möjlighet att blicka 30 år tillbaka i tiden i sådana avseenden 

som gudstjänstbesök, deltagande i nattvarden, dop-, konfirmations- och vigselfrekvens med mera. 

Kyrkostatistiken ger en bild av delar av de beteenden som vi förknippar med religiöst liv, nämligen de 

delar av aktiviteten som äger rum inom ramen för Svenska kyrkans församling. Sådant som äger rum i 

andra församlingar eller föreningar berörs inte av kyrkostatistiken. Dessutom säger den 

informationsmängden inget om livsvillkor, behov och attityder, eftersom den är en såkallad 

ackumulerad informationsmängd, där besök har räknats utan avseende på vem som avlade besöket 

med vilka skäl, och där antalet utdelade kommunioner har summerats utan avseende på vilka och hur 

många individer som tog emot brödet och vinet. Som skäl för att denna analys inte skett kan anföras 

att den legat utanför det uppdrag som vi haft i förbindelse med undersökningen. 

Vilka är då de spridda uppgifter om Hortlax som finns att tillgå. En av de viktigaste är den 

grundläggande berättelsen om Hortlax som en plats där väckelser ”gått fram”, första gången vid början 

av 1900-talet, andra gången vid tjugonde århundradets mitt. Väckelsen har satt sin prägel på 

Hortlaxbornas självförståelse, och den har ekat i olika officiella dokument, som till exempel de 

ämbetsberättelser av biskopen i Luleå som avgetts vid de återkommande prästmötena (se Förord). 

Här har berättelsen om väckelsen förts fram och resulterats i att uppfattningen om Hortlax som en 

miljö präglad av väckelse cementerats. Om det har visat sig tecken på att väckelsen förklingat har 

”fornstora dar” förts fram och – förmodligen – neutraliserat alternativa berättelser om bygden och 

församlingen. 

Undersökningen här innehåller en kärna som är resistent mot relativiserande berättelser. I den 

föreliggande undersökningen saknas det kollektivt tillbakablickande perspektivet och har ersatts med 
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individuella synsätt och berättelser. Här dyker det upp påtagliga motsättningar. Undersökningen ger 

inte stöd för att beteckna Hortlax som väckelsebygd i sådana avseenden som har med attityder att 

göra. Organisatoriskt kan man säga att hortlaxborna är trogna de olika föreningar som organiserat 

väckelserna. EFS-föreningarna har många medlemmar. Men denna organisatoriska trohet återspeglas 

inte i hortlaxbornas trosföreställningar och attityder. 

Vilken betydelse får det för ambitionen att utforma en prognos? Om vi har för avsikt att göra samma 

typ av prognos som sådana förutsägelser av medeltemperaturen som SMHI kan (tänkas) utforma ligger 

vi illa till. Vi har en säker mätning (våren 2010) men det som föregår den mätningen kan vi inte med 

bestämdhet veta något om. Om vi tror att nivån har varit mycket högre än år 2010, blir utvecklingen 

mycket negativ. Om vi tror att nivån har varit ungefär den samma som nu blir prognosresultatet 

”stabilitet”. Och om vi slutligen tror att nivån har varit lägre än nu blir prognosen positiv. 

Vi kommer sålunda inte förbi problemet att ange vad vi tror. Vi tror att mängden och kvaliteten på 

religiös livstolkning och beteende har varit högre än vad den är nu. Ett av de viktigaste vittnesbörden 

om detta hämtar vi ur intervjuerna. De tillfrågade hade stora problem att tala om religion och 

livsåskådning. Inte på grund av motstånd mot ämnet som sådant, utan på grund av ovana, oförmåga 

och okunskap om ämnet. Skolan tycks inte ha gett hortlaxborna tillgång till sådana begrepp utan vilka 

ett samtal om religion blir trögflytande. Som det sammanfattas i slutet av kapitel 2: 

Den kristna traditionens frånvaro innebär en språkförlust, och även en verklighetsförlust. Är det möjligt 

att förstå, än mindre ge uttryck för något som vi inte längre har någon större kunskap om, än mindre har 

erfarenhet av? 

Med ett drastiskt uttryck kan man säga att skolan har dragit bort mattan under fötterna på den kristna 

traditionsförmedlingen. Har Hortlax församling försökt kompensera detta? Det förefaller inte så. 

Omfattningen av kristna trosföreställningar och religiösa beteenden är så pass låga att ingen sådan 

insats kan avläsas. Församlingen har gjort vad kyrkolag och kyrkoordning krävt: hållit sina 

gudstjänster, erbjudit konfirmationsläsning, etc. Men år 2010 är det endast 24 procent av 

Hortlaxborna som anger att en beskrivning av dem själva som kristna stämmer helt och hållet. Det 

motsvarar inte föreställningen om Hortlax som väckelsebygd. Med så pass få kristna finns inte mycket 

som skiljer Hortlax från andra bygder, sådana som saknar väckelseberättelsen i sin självbeskrivning. 

Om det handlar om ett mönster i tiden, vad är det då för mönster? Ser vi ett mönster med detaljer som 

vi kan förlänga in i framtiden? Som antytt är prognosmakeri svårt med enbart en punktmätning. Vi vet 

alltså inte om det finns en kort- eller långsiktig utveckling, och om tendensen eller trenden är uppåt- 

eller nedåtgående. Vad vi kan säga är att det redovisade läget inte lämnar mycket utrymme för 

förnöjsamhet. Fornstora dar kan inte kompensera en alarmerande nutid. 

Alla vill vi förmodligen göra andra glada. Vårt budskap i rapporten här har sannolikt inte gjort 

uppdragsgivarna glada, åtminstone inte på så sätt att de fått sig goda nyheter till livs. För 

förtroendevalda och anställda kan resultatet fungera som en kalldusch. Att så blir fallet är ingen 

avsedd effekt. Rapportförfattarnas förhoppning är dock att kunskapen om sakernas tillstånd ska göra 

det möjligt att på ett effektivt sätt utforma en taktik på kort sikt och en strategi på långt sikt för att 

försöka ändra på det sakernas tillstånd som rapporten vittnar om. ”Sanningen skall göra Eder fria”, 

som skrivet står. Rapporten gör inte anspråk på att vara sanningen. Den försöker beräkna hur nära 
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sanningen det går att komma. Det avspeglar också rapportförfattarnas grundläggande uppfattning, 

nämligen att sådan kunskap räcker gott som underlag för handlande.  
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Bilaga 1  Heinrich Fröb: Beskrivning av omvärldsanalysen i 
Hortlax församling 

Omvärldsanalys som vi planerar är en form av marknadsundersökning. 

Anledning 
Det finns flera skäl för oss att göra en sådan omvärldsanalys.  

Ett skäl för en sådan omvärldsanalys är den förväntade nedgången av församlingens intäkter. 

Framöver är det viktigt att få ett svar på vilken verksamhet och vilken kompetens som behövs inför 

framtiden. För att kunna svara på denna fråga behöver vi undersöka vilka behov och förväntningar 

som finns hos församlingsborna. 

En annan anledning till att vi behöver göra omvärldsanalysen är att församlingen räknar med en större 

inflyttning därför att Piteå kommun bygger fler bostäder i Hortlax och Furulund/Storfors vill utöka 

villaområden i norra delen av församlingen.  

För att möta dessa människor på rätt sätt behöver vi undersöka hur förväntningarna är hos dessa 

nyinflyttade.  

Syfte 
Syftet är att med hjälp av undersökningen att ta reda på församlingsbornas behov och med hjälp 

utifrån vårt uppdrag som församling anpassa verksamheten till församlingsbornas behov.  

I en tid då människor allt oftare undrar vad de får ut av de pengar de betalar är det angeläget att 

bedriva en verksamhet som möter församlingsbornas behov. 

Innehållet och frågeområden 
Som vi ser det finns det fyra olika områden i den planerade omvärldsanalysen: 

 Livsvillkor  
 Behov  
 Attityd  
 Kommunikationskanaler  

Vi tycker det är viktigt att undersöka i vilken livssituation församlingsborna i de olika delarna av 

församlingen befinner sig. Att lära känna deras de olika faktorer som bestämmer församlingsbornas 

livsvillkor är en grundförutsättning för att förstå hur församlingens verksamhet kan nå dem. Svaren 

skall kunna ge oss en bild av hur och under vilka villkor arbete ska bedrivas. 

Att fråga vidare efter församlingsbornas behov ska ge oss en bild vilken verksamhet som kan vara 

efterfrågad. I vilken utsträckning kan församlingen vara till hjälp i människors liv och vilka 

existentiella frågor bär församlingsborna på. Svaren på dessa frågor skall kunna ge oss en bild av vad 

för slags verksamhet vi kan bedriva.  

När vi vill fråga efter attityderna så som handlar de om frågor som rör bilden av kyrkan och kristen 

verksamhet och de förväntningar på församlingen som finns. Här skulle de kunna rymmas en del av 
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frågor om ”församlingsbornas teologi” också. Med denna frågeställning vill vi också undersöka i vilken 

utsträckning positiva attityder kan vara till hjälp för en presentation av församlingens verksamhet.  

Det sista området, kommunikationskanalerna handlar om vilka kommunikationskanaler 

församlingsborna använder sig av. Svaren skall hjälpa oss att kunna använda oss av samma 

informationskanaler som församlingsborna och hitta en väg till effektiv kommunikation.    

Metoder och underlag för undersökningen  
Följande metoder är tänkta att för denna omvärldsanalys. 

- Enkät via utskick som riktar sig till alla församlingsbor 
- Telefonintervjuer bland ett urval av församlingsborna med ett statistiskt stabilt och representativt 

underlag. 
- Temadag med personalen, frivilliga och förtroendevalda med inriktning på omvärldsanalys. 
- Möte med ”nyckelpersoner” (bl. a. företagare och andra beslutsfattare inom församlingen samt 

sakkunniga inom den kommunala förvaltningen). 

Tidplan 
För att kunna påverka målskrivningen och församlingsinstruktion behöver omvärldsanalysen göras 

under våren 2010 med slutdatum maj. 

November – planering av omvärldsanalysen 

Januari - temadag med anställda, frivilliga och förtroendevalda  

Februari - Enkät och telefonintervjuerna 

Mars - Möte med ”nyckelpersonerna”  

April - Sammanställning 

Maj - Redovisning av undersökningen – kyrkofullmäktige arbetslag och frivilliga    

Projektledning  
Det är av stort värde att en extern professionell uppdragstagare genomför denna undersökning och 

framförallt hjälper till med formuleringen av frågorna och genomförandet av intervjuerna för att få en 

så rättvis och av intressen ofärgad bild av församlingsbornas livsvillkor, behov, attityder och 

kommunikationskanaler. 

Användning 
Resultatet av omvärldsanalysen skall användas för översynen av församlingsinstruktionen som 

Hortlax församling kommer att göra i början på nästa mandatperiod.  

Den skall också vara underlag för de övergripande mål som formuleras för församlingens verksamhet. 

Den skall också användas för i betydande utsträckning verksamhetsplaneringen och 

kompetensutvecklingen.  

Den förväntade effekten är att kunna anpassa församlingens verksamhet till det förutsättningar och 

behov som finns i församlingen. 
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Ekonomi 
Totalkostnader för denna undersökning uppskattar vi till 235 000:- För denna 

omvärldsanalys/marknadsundersökning äskar ett extraanslag på 200 000:- kr till informationskontot. 

Förutom det har Luleå stift beviljat ett stiftsbidrag på 35 000:- 

Hortlax, 7 september 2009 

Heinrich Fröb 

kyrkoherde 



Bilaga 2  Enkätformuläret 
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Frågor om dig själv och ditt liv i allmänhet 
 
 
1. Är du … ?  kvinna  man 

 
 
2. Till vilken åldersgrupp hör du?  15-29 år  30-44 år  45-75 år 

 
 
3. Bor du … ? 
 

 … tillsammans med maka/make 
 … ensam 
 … sammanboende 
 … som registrerad partner 
 … tillsammans med föräldrar/förälder  

 
 
4. Hur många barn har du? 
 

 Inga  
 I åldersgrupp   0- 5 år antal ______ 
 I åldersgrupp  6-11 år antal ______ 
 I åldersgrupp 12-15 år antal ______ 
 I åldersgrupp 15 år --- antal ______ 

 
 
5. Hur länge har du bott inom Hortlax församlingsområde? 
 

 Hela mitt liv 
 Sedan år __________ 

 
 
6. Inom vilket område är du bosatt? 
 

 Hortlax      
 Hemmingsmark/Blåsmark 
 Jävre 
 Slammermora/Höglandsnäs/Högsböle/Pitsund
 Bergsviken 
 Furulund/Storfors 
 Vitsand/Hemlunda 

 
 
7. Är du …? 
 

 pensionär  
 yrkesverksam 
 långtidssjukskriven 
 arbetssökande 
 studerande 
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8. Vad ägnar du största delen av din fritid åt? 
 (sätt kryss för vad som passar dig) (*Annat - ange högst tre egna alternativ) 
 

 Idrotta/träna 
 Gå som åskådare på sportevenemang 
 Friluftsliv 
 Gå på kulturevenemang (konserter, fördrag, konstutställningar o.s.v.) 
 Delta i grupper inriktade på skapande verksamhet (t.ex. musik, konst, heminredning o.s.v.) 
 Delta i grupper inriktade på personlig utveckling 
 Läsa tidningar och böcker 
 Spela dataspel/surfa på Internet 
 Se på TV 
 Barnens aktiviteter 
 Umgås med familj/släkt/vänner 
 Vara ute i naturen 
 Frivilliga insatser i kyrka/samfund 
 *Annat, nämligen ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 
9. Vilka organisationer / föreningar / grupper har du medlemskap i? 
 (sätt kryss för aktivt eller passivt medlemskap) (*Annat – du kan ange tre egna alternativ) 
 
 Aktiv medlem Passiv medlem 
Konst, musik/sång, studiecirklar   
Politiskt parti/grupp   
Idrottsförening   
Nykterhetsförening   
Kvinno- mansgrupp   
Ungdomsgrupp   
Organisation för välgörenhet   
Fredsrörelse   
Miljörörelse   
*Annat, nämligen …   
1. ________________________________________________   

2. ________________________________________________   

3. ________________________________________________   

 
 
10. Hur trivs du i allmänhet med ditt liv? (sätt bara ett kryss på varje rad) 
 
 Mycket 

nöjd 
Ganska 

nöjd 
Varken nöjd 

eller missnöjd 
Ganska 
missnöjd 

Mycket 
missnöjd

Min arbetssituation      
Min utbildning      
Min hälsa      
Mitt sociala liv      
Min ekonomi      
Mitt familjeliv      
Mitt andliga liv      
Mitt liv i dess helhet      
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Frågor om livsåskådning, etik och livsfrågor 
 
 
11. Vilken / vilka av följande beskrivningar tycker du stämmer bäst in på dig själv?  
  (sätt bara ett kryss på varje rad) 
 
  Stämmer

inte alls 
Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer
helt och 
hållet 

 Religiös     
 Kristen     
 Sökare  
 Tvivlare     
 Ateist   

 Jag vet inte vad jag ska kalla mig   
 
 
  11 a. Om du markerat ”kristen” i den förra frågan, vad betyder det då för dig att kalla dig 
   kristen? (sätt bara ett kryss på varje rad) 
 

 
Kristendom 

Har mycket
stor betydelse 

Har stor
betydelse 

Har viss 
betydelse 

Saknar 
betydelse 

… beskriver min nationella 
tillhörighet    

 
  

… beskriver mitt kulturella 
arv   

 
  

… är bärare av etiska värden 
som jag tycker är viktiga 
och värdefulla 

 
 

 
 

 
 

 
 

… är en viktig del av min 
identitet 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
12. Hur ofta och var har du under det senaste halvåret medvetet sökt svar på de frågor om tro och 
  livsåskådning som du funderar på? (sätt bara ett kryss på varje rad) (*du kan ange tre egna   
  alternativ) 
 
  

Aldrig 
Någon 

eller några 
gånger 

En eller ett 
par gånger 
i månaden 

En eller ett 
par gånger i 

veckan 
Inom familjen     
Bland vänner  
På arbetet / i skolan     
I kyrka/samfund  
Genom TV och radio      
Genom Internet     
Genom tidningar  
Genom böcker     
*Annat/andra sammanhang, nämligen …  
1. _____________________________     

2. _____________________________     

3. _____________________________     
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13. Hur ofta och var har du under det senaste halvåret tagit tillfället att samtala om / ställa  frågor /
diskutera tro och livsåskådning? (sätt bara ett kryss på varje rad) ) (*du kan ange tre egna 
alternativ)  

 
 Aldrig Någon 

eller några 
gånger 

En eller ett par 
gånger i 
månaden 

En eller ett 
par gånger i 

veckan 
Inom familjen     
Bland vänner     
På arbetet / i skolan     
I kyrka/samfund     
*Annat/andra sammanhang, nämligen …     

1. ______________________________     

2. ______________________________     

3. ______________________________     

 
 
14. Hur väl stämmer följande påståenden med din egen uppfattning? 
  (sätt bara ett kryss på varje rad) 
 
 
Min livsåskådning/trosföreställning … 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
ganska 

litet 

Stämmer 
måttligt 

Stämmer 
ganska 
mycket 

Stämmer 
helt och 
hållet 

 
… är ett övervägt personligt val 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

… delar jag med de flesta in min familj 
och släkt  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

…  ger mig tillfredsställande svar på 
frågor om livets uppkomst och vad som 
händer efter döden 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

    
… ger mig starka upplevelser av något 
andligt, som inte behöver kopplas ihop 
med någon form av religiös tro 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

    
… ger mig etiska regler för hur jag ska 
leva ett rätt liv 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

… ger mig behov av att bearbeta tros- 
och livsfrågor  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

… ger mig svar på meningen med mitt 
liv 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

… ger mig behov av att delta i kyrkans 
gudstjänst- och nattvardsfirande  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

… innebär att jag kan ha lika starka  
andliga upplevelser när jag vistas ute i 
naturen som i kyrka/samfund 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

    
… innebär att jag tillfredsställer mina 
andliga behov bättre genom naturupp- 
levelser än genom gudstjänstdeltagande 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

    
… säger mig att kyrkan ställer krav på 
vad jag får och inte får göra  
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15. Hur väl stämmer följande påståenden med din egen uppfattning ? 
 (sätt bara ett kryss på varje rad) 
 
 
Min tro och livsåskådning 
ger mig anledning att anse att … 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
ganska 

litet 

Stämmer 
måttligt 

Stämmer 
ganska 
mycket 

Stämmer 
helt och  
hållet 

… homosexuella par ska ha rätt att gifta 
sig på samma sätt som heterosexuella 
par 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

    
… homosexuella par bör ha samma rätt 
att adoptera barn som heterosexuella 
par 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

    
… Svenska kyrkan handlade rätt i be- 
slutet att viga homosexuella par  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

… det svenska samhället utvecklas åt  
rätt håll etiskt och moraliskt    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

… Svenska kyrkan bör i hög grad an-
passa sig till samhällets utveckling   

 
 

 
  

 
 
 
Frågor om tro och kyrka/samfund  
 
 
16. Sätt kryss vid de påståenden som passar in på dig. 
 
 

 Jag är döpt i Svenska kyrkan 
 

 Jag är döpt i annan kyrka/samfunds ordning, 
nämligen______________________________________ 

 
 Jag är konfirmerad i Svenska 

kyrkan 

 
  Jag är konfirmerad i annan kyrka/samfunds ordning, 

nämligen______________________________________ 
 

 Mitt/mina barn är döpta i Svenska 
kyrkan  

 
 Mitt/mina barn är döpta i annan kyrka/samfunds 

ordning nämligen________________________________ 
 

 Mitt/mina barn är konfirmerade i 
Svenska kyrkan 

 
  Mitt/mina barn är konfirmerade i annan kyrka/ 

samfunds ordning, nämligen ______________________ 
 
Om du svarat att du inte är konfirmerad, vill/kan du ange varför du valt att inte konfirmera dig?  
_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Om du svarat att ditt/dina barn inte är döpta, vill/kan du ange varför du valt att inte låta döpa ditt/ 
dina barn? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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17. Sätt kryss vid de påståenden som passar in på dig 
 

 Jag är medlem i Svenska kyrkan 

 Jag är medlem i annan religiös/kristen församling, 
nämligen__________________________________________________________________ 

 Jag har varit medlem i Svenska kyrkan, men avsagt mig mitt medlemskap 
Kan/vill du ange varför du valt att inte vara medlem i Svenska kyrkan? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
18. Sätt kryss vid det påstående som stämmer bäst in på din gudsuppfattning   

 (sätt bara ett kryss) 
 
 Jag tror på en Gud som man kan ha en personlig relation till, och som finns inom och 

utanför människan 
 Jag tror på en opersonlig högre makt eller kraft, och som finns utanför människan 
 Jag tror att det vissa människor kallar Gud i själva verket är en kraft som finns inom oss alla 
 Jag tror inte på någon Gud, övernaturlig makt eller kraft 
 Jag vet inte vad jag ska tro 
 Annat, nämligen____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 
19. Sätt kryss vid det påstående som stämmer bäst in på din uppfattning om Jesus 
   (sätt bara ett kryss) 
 

 Jag tror att Jesus är född av Maria med Gud som far 
 Jag tror att Jesus var en vanlig människa 
 Jag tror inte att Jesus har funnits 
 Jag vet inte vad jag ska tro 
 Annat, nämligen____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 
20. Hur vill du beskriva det du tror händer oss människor efter döden?  
  (sätt bara ett kryss) 
 

 Det finns något efter döden, men jag vet inte vad 
 Vi kommer antingen till himlen eller till helvetet 
 Vi kommer alla till himlen 
 Vi får antingen evigt liv tillsammans med Gud eller evig död utan Gud 
 Vi får alla evigt liv hos Gud 
 Efter döden föds vi om och om igen tillbaka till denna värld 
 Inget händer, döden är slutet på allt liv 
 Jag har ingen uppfattning om vad som händer oss efter döden 
 Annat, nämligen____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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21. Hur ofta deltar du i olika typer av gudstjänster och andra kyrkliga aktiviteter? 
  (sätt bara ett kryss på varje rad) 
 
 Regelbundet / 

ofta 
Då och då Aldrig 

I Svenska kyrkan (var som helst)    
I andra samfund /församlingar än Svenska 
kyrkan (var som helst) 

 
 

 
 

 
 

I Svenska kyrkan i Hortlax    
I andra samfund /församlingar inom 
Hortlax område, än Svenska kyrkan  

 
 

 
 

 
 

 
 
22. När du besöker kyrkan i Hortlax, vid vilka tillfällen gör du det? (sätt kryss för de tillfällen som  
  passar in på dig) 
 

 I samband advent / julen 
 I samband med påsken 
 I samband med söndagens ordinarie gudstjänster 
 I samband med speciella gudstjänster t.ex. familjegudstjänster, musikgudstjänster o.s.v. 
 I samband med konserter 
 I samband med dop, konfirmation, vigsel och begravning 
 I samband med skolavslutning 
 Andra tillfällen, nämligen ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
 
23. Hur viktig är Svenska kyrkan i Hortlax för dig när du har…(sätt bara ett kryss på varje rad) 
 
 Mycket 

viktig 
Ganska viktig Inte alls 

viktig 
Vet inte 

… behov av stillhet     
… behov av ett rum för eftertanke     
… behov av att samtala med någon     
… behov av särskild omsorg i svåra situationer     
… behov av att tala om tro och livsfrågor     

 
 
24. Hur vill du beskriva din relation till Svenska kyrkan i Hortlax? (sätt bara ett kryss) 
 

 Mycket svag 
 Ganska svag 
 Varken svag eller stark 
 Ganska stark 
 Mycket stark  
 Jag har aldrig funderat över detta 

 
 
25. Vilken relation tror du att människor i Hortlaxområdet i allmänhet har till Svenska kyrkan i Hortlax?
  (sätt bara ett kryss)  
 

 Mycket svag  
 Ganska svag 
 Varken svag eller stark 
 Ganska stark 
 Mycket stark  
 Jag har aldrig funderat över detta 
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26. Hur vill du beskriva din erfarenhet av Svenska kyrkan i Hortlax?   
  (sätt bara ett kryss på varje rad – exempel: kryss i första rutan markerar hög grad och  andra 
  rutan lägre grad av personlig atmosfär, mittersta rutan medel, fjärde rutan lägre grad och femte 
  rutan hög grad av opersonlig atmosfär)      
 
Personlig atmosfär      Opersonlig atmosfär 
Inbjudande atmosfär       Distanserande atmosfär 
Vardagligt och lätt språk      Högtidligt och svårt språk 
Öppen gemenskap      Sluten gemenskap 
Engagerade människor      Oengagerade människor 
Lätt att få kontakt      Svårt att få kontakt 
Närhet och vänskaplighet      Distans och främlingsskap  

 
 
27. Hur ofta har du under det senaste året tagit del av … (sätt bara ett kryss på varje rad) 
 
 Minst en gång i 

veckan 
Minst en gång 
i månaden 

Sällan Aldrig 

… gudstjänst eller andakt i radio eller TV     
… andra program i radio eller TV som  
handlar om andlighet / livsåskådning / tro 

 
 

 
 

 
 

 
 

… sajter på Internet som handlar om 
andlighet / livsåskådning / tro 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
28. Vilka kommunikationskanaler skulle du helst vilja använda dig av om eller när du vill diskutera
  / samtala om tros- och livsfrågor? 
 
Rangordna genom att sätta [1] i rutan framför det alternativ som passar dig bäst [2] näst bäst o.s.v.
 

 Mina närmaste vänner utan kyrkans inblandning 

 Andra i en liten grupp i kyrkans regi och lokaler 

 Andra i en liten grupp i kyrkans regi men i mindre hemgrupper 

 Använda dator, chatta, twittra o.s.v. med präster och andra som kanske vet mer 

 Jag vet inte 

 Eget alternativ, nämligen … 

 __________________________________________________________________________ 

 
 
29. Du som röstade i kyrkovalet, varför gjorde du det? (sätt kryss för det som passar in på dig)  
 

 Det är varje kyrkomedlems plikt att rösta 
 Det är viktigt att rösta för att värna demokratiska rättigheter i alla sammanhang 
 Jag är intresserad av kyrkliga frågor 
 Jag ville påverka kyrkans inriktning 
 Jag ville motverka att främlingsfientliga grupper får inflytande i Svenska kyrkan 
 Jag ville att det parti jag röstat på i riksdagsvalet skulle få inflytande över kyrkans inriktning 
 Jag ville att de personer jag har förtroende för skulle få inflytande över kyrkans inriktning 
 Det var ett spontant infall 
 Jag blev påverkad att rösta av vänner och bekanta 
 Annan/andra orsaker, nämligen _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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30. Du som inte röstade i kyrkovalet, varför gjorde du inte det? (sätt kryss för det som passar in på 
  dig) 
 

 Jag var inte röstberättigad 
 Jag kände inte till att kyrkan höll val 
 Det är fel att blanda in partipolitik i kyrkans styrelse 
 Kyrkan intresserar mig inte 
 Jag kände mig inte tillräckligt insatt 
 Jag prioriterade annat på valdagen 
 Annan/andra orsaker, nämligen_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
31. Vilka påståenden stämmer bäst in på din uppfattning om vad Hortlax församling bör utveckla   
  / erbjuda? (sätt kryss för det som passar in på dig) 
 

 En av skolverket erkänd fritids- och förskoleverksamhet 
 Professionell rådgivning/samtal om relationer – enskilt, i grupp och för familjer 
 Samarbete med kommunala institutioner för att ta större ansvar inom den sociala sektorn  
 Föräldragrupper med inriktning på föräldrars samtal omkring barns- och ungdomars fostran 
 Ett forum för fördjupade studier i bibelkunskap som ställer frågor utifrån perspektiven  

historisk vetande, tro, sökande och tvivel 
 Träffpunkter / grupper för specifika åldrar 
 Gudstjänster i olika former 
 Annat, nämligen _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Jag har aldrig funderat på detta 
 
 
32. Om du vill veta något om eller vad som händer i Hortlax församling, vilka informations- och
 kommunikationskanaler använder du helst? (sätt kryss för det som passar in på dig) 
 

 Församlingsbladet  
 Expeditionstelefon 
 Församlingens hemsida på Internet 
 Personliga kontakter 
 Gudstjänstinformation i dagstidningar 
 Anslagstavlan 
 Månadsbladet 
 Annan/andra kanaler, nämligen_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Jag har aldrig funderat på detta 
 
 

Tack för att du tog dig tid att svara på våra frågor!  
 
 

Skicka oss enkäten i det bifogade svarskuvertet 



 
Bilaga 3  Analys av svar och bortfall 

Av de 600 utvalda namnen visar sig sex vara bortflyttade, vilket oftast meddelas av Posten eller av 

familjemedlemmar. Ytterligare åtta hör av sig och klargör att de inte vill delta i undersökningen. Båda 

grupperna plockas bort från urvalet. Fyra svarande har avlägsnat det kännetecken som skulle 

möjliggjort att de omfattas av den grundläggande analysen av svar och bortfall. Fördelningen mellan 

dem som svarat och dem som inte svarat blir 334 icke-svar och 257 svar. Den generella svarsprocenten 

för undersökningen blir därmed 257 genom 591, det vill säga 43%. 

Med tanke på att undersökningen har ambitionen att säga något generellt om dem som bor inom 

Hortlax församlings geografiska område är det angeläget att minska den osäkerhet som 

svarsprocenten innebär. Varje gång en svarsfördelning redovisas kan det teoretiskt vara så att de icke-

svarande (som det är ambitionen att försöka inbegripa) skulle fördela sig på ett helt annat sätt än de 

som har svarat. 

Ett antal kännetecken hör traditionellt ihop med religiösa spörsmål: kvinnor tenderar att svara på ett 

sätt, män på ett annat; yngre och äldre svarar olika; de svarandes sociala situation spelar in. Denne 

kunskap kan användas i en taktik för att bedöma bortfallets betydelse. Om t ex andelen kvinnor och 

män är lika stora bland de svarande och de icke-svarande, har man fått en viss indikation på att kända 

könsskillnader inte snedvrider resultatet från de svarande. Alltså kommer vi i ett första steg att 

undersöka om de svarande och de icke-svarande skiljer sig åt i vissa grundläggande avseenden. 

Beroende på hur stora skillnaderna är kommer vi att försöka bedöma på vilket sätt bortfallsanalysen 

påverkar resultatanalysen. 

Kvinnor och män 
Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval. Alla som ingår i befolkningen har chans att komma med i 

urvalet. Eftersom antalet kvinnor och män är ungefär lika många i Hortlax är andelen kvinnor och 

män i stickprovet också ungefär lika stora. 

Kvinnor och män har svarat i olika omfattning, vilket framgår av tabell B3:01. För kvinnornas 

vidkommande har 50% svarat, medan männens andel svar stannar på 36%. 

Tabell B3:01 Kvinnors och mäns svarande 
Kv innor Män Totalt

Icke-sv ar 50% 63 % 57 %
Sv ar 50% 36% 43%
Sum m a 1 00% 99% 1 00%
Totalt 300 291 591  

Eftersom religionsvetenskapliga undersökningar tämligen unisont visar att det finns skillnader mellan 

kvinnors och mäns svar på olika slag av frågor med relation till religion, blir konsekvensen för den som 

vill tolka resultaten av denna undersökning att hon uppmärksammar avseenden i vilka denna skillnad 

mellan kvinnor och män kan förväntas slå igenom och vrida svarsfördelningar snett. 

Olika åldrar 
Undersökningen utformas utifrån tre ålderskategorier, 15—29 år, 30—44 år och 45—75 år. Inom var 

och en av dessa åldersgrupper görs ett slumpmässigt urval på 200 personer. Eftersom antalet boende 
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är olika inom de tre åldersgrupperna blir urvalskvoterna olika. Av de yngre har sannolikheten att 

komma med i urvalet varit störst, nämligen 19%, se tabell B3:02. 

Tabell B3:02 Ålder och urvalskvoter 
Åldersurv al Antal boende Antal i urv alet Minskning Urv alskv ot
Unga, 1 5—29 år 1  028 200 3 0,1 9
Medelålders, 30—44 år 1  3 1 2 200 4 0,1 5
Äldre, 45—7 5 år 2 403 200 3 0,08
Alla 4 7 43 600 1 0 0,1 2  

Bland medelålders har chansen att komma med i urvalet varit något mindre, 15%. Slutligen har de 

äldre haft en 8%-ig chans att komma med i urvalet. För att balansera dessa skillnader används vid 

vissa av de kommande analyser, i vilka skillnaderna mellan åldersgrupperna är stora, urvalskvoterna 

som viktningsfaktor. I annat fall finns det en risk att de ungas svar får för stor vikt i relation till 

medelålders och äldre. 

Genomsnitssåldern skiljer sig mellan svarande och icke-svarande. För hela stickprovet är 

genomsnittsåldern 39 år. För de svarande är medelåldern 43 år, för de icke-svarande 35 år. Dessa 

åldersskillnader ger genomslag i andelen svarande från åldersgrupper unga, medelålders och äldre. 

Svarsbenägenheten skiljer sig kraftigt åt mellan åldersgrupperna, se tabell B3:03. Av de unga i 

stickprovet svarar 31%, av de medelålders 43% och av de äldre 58%. 

Tabell B3:03 Ungas, medelålders och äldres svarande 
Unga Medelålders Äldre Totalt

Icke-sv ar 69% 57 % 42% 56%
Sv ar 31 % 43% 58% 44%
Sum m a 1 00% 1 00% 1 00% 1 00%
Totalt 1 97 1 96 1 97 590  

Därtill kommer att det finns avsevärda variationer inom åldersgrupperna. De unga männens 

svarsprocent kryper ner till 25%, strax under fjärdedelsstrecket, och de äldre kvinnornas svarsprocent 

når 63%, d v s nästan nivån två tredjedelar. 

Konsekvensen för tolkningen av resultaten blir att denna måste ske under hänsynstagande till att de 

unga är underrepresenterade, och att också männen är underrepresenterade. I motsvarande grad har 

kvinnorna en överrepresentation, liksom de äldre. 

Olika civilstånd 
Med indelningen i civilstånd anger folkbokföringen hur en individ delar livsöde med en annan individ. 

I folkbokföringsregistret kan man vara gift, ogift, skild eller änka/änkling. Inom var och en av dessa 

grupper finner man vissa skillnader i svarsprocent, se tabell B3:04. 

Tabell B3:04 Giftas, ogiftas, skildas, änkors/änklingars svarande 
Gift Ogift Skild Änka/änkling Totalt

Icke-sv ar 45% 67 % 65% 25% 57 %
Sv ar 55% 33% 35% 7 5% 44%
Sum m a 1 00% 1 00% 1 00% 1 00% 1 00%
Totalt 266 282 34 8 590  
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De ogiftas svarsprocent är som lägst, vilket motsvarar bedömningen att en betydande del av den 

gruppen är de unga. Att de skilda också har låg svarsprocent kräver lite mer tolkning. En möjlig 

tolkning skulle vara att en skilsmässa är en så pass skakande händelse att något slags behov av att 

intressera sig för religion kunde uppkomma. Uppgifterna i tabell B3:04 talar dock emot en sådan 

tolkning. Skilda tycks ha mindre, inte mer, intresse av att ägna sig åt religion och livsåskådning än t ex 

kategorin gifta. Vad gäller änkor och änklingar är det sannolikt att det här finns en hög grad av 

sammanfall med åldersgruppen äldre, som redan visats ha en hög svarsprocent. Det är inte otänkbart 

att den ensamhet som följer med änkeståndet kan sporra ett intresse för religion och livsfrågor. Om så 

är fallet tolkar det den mycket höga svarsprocenten i denna (lilla) grupp.  

Skillnaderna mellan icke-svar och svar i tabell B3:04 är så pass stora, att de inte kan uppfattas som 

slumpmässiga. Vid tolkningen av undersökningsresultaten bör det tas med i beaktande att det finns en 

överrepresentation av framför allt gifta personer bland de svarande. 

Viktning 
När olika grupper av svarande (som t ex kvinnor, män, medelålders, ogifta) beskrivs var för sig utgör 

de ojämna urvalskvoterna och bortfallsnivåerna inget större problem. Om man däremot vill skaffa sig 

en bild av alla Hortlaxbor mellan 15 och 75 år är situationen en annan. Då behöver en särskild 

bearbetning tillgripas, nämligen viktning. 

Med tanke på att de grundläggande egenskaperna kön och ålder används flitigt i rapporten är det 

befogat att överväga om det är rimligt att försöka motverka effekterna av bortfallet, det vill säga 

tillägga individerna vikter på ett sådant sätt att de tydligaste skillnaderna jämnas ut. Man kan vikta 

uppgifterna så att den ursprungliga skillnaden i urvalskvot neutraliseras. En överrepresenterad grupp 

kommer på detta sätt att viktas med en faktor understigande 1,0, medan en underrepresenterad grupp 

kommer att viktas med en faktor överstigande 1,0. Det sammantagna resultatet av en sådan viktning 

hamnar på samma antal svar som i ursprungsläget, men det kommer att ”möbleras om” i de inbördes 

proportionerna. 

Som redovisat ovan i tabell B3:02 är sannolikheten för de Hortlaxbor som under år 2010 hamnar i 

åldersintervallet 15—75 år ska komma med i det slumpmässiga stickprovet 0,12. De skillnader mellan 

olika åldersgrupper som återges i tabell B3:02 utjämnas genom att vikta (multipliceras) de äldre med 

en faktor som överstiger 1,0, medan de medelålders och unga viktas med en faktor mindre än 1,0. De 

resulterande urvalsvikterna har angetts i tabell B3:05. 

Tabell B3:05 Vikter för kompensation av olika urvalskvoter 
Unga Medelålders Äldre

Urv alsv ikt 0,91 0,85 1 ,1 6  

När i rapporten analyser genomförs där var och en av de tre åldersgrupperna presenteras separat, har 

vikterna ingen betydelse. I analyser där ett försök till gemensam bild av invånarna i Hortlax 

församlings område görs, kommer vikterna att innebära en skillnad.  
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