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ABSTRACT 
 
Anders Sjöborg: Bibeln i nya medier. Livsåskådningsmiljö och bibeltolkning 
bland svenska ungdomar. Licentiatuppsats i religionssociologi, Teologiska fa-
kulteten, Uppsala universitet. (The Bible and New Media. Interpretive Setting 
and Bible Interpretation Among Swedish Youth. Licentiate thesis in the Sociology 
of Religion, Faculty of Theology, Uppsala University.) 
 
Will new media contribute to Bible reading outside churches? What role does the 
Bible play in the life of contemporary Swedes? This is examined in three ways. 
First, a representative sample (n=1000) of the Swedish population was inter-
viewed on uses of and attitudes to the Bible in different forms. Second, a Chris-
tian website concerned with the Bible was studied using an online questionnaire 
among 722 visitors. Third, 20 of those respondents, aged 15-24, were inter-
viewed focusing the interpretation of a Bible text, religious background and par-
ticipation, as well as media use. The results indicated, that the Bible actually is 
related to wider audiences by being used in different forms of distribution, a new 
finding compared to earlier research. The analysis identified a scale of relations 
to the Bible ranging from an explicitly religious dimension to a cultural dimen-
sion, interpreted as part of a chain of memory. Further, religion on the Internet 
functions either as a complement, or an alternative to local church involvement, 
despite the young peoples’ views of the Bible. The study indicated that in con-
temporary society individuals use the Bible indirectly via different forms of media 
by which they relate to the Bible as a cultural resource or icon, but also that this 
more private use opens up possibilities of reading the biblical texts in ways that 
may differ from traditional interpretational patterns. 
 
Key words: Bible reading, religion on the Internet, religion and media, youth, 
chain of memory, religious background 
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Förord 

Denna licentiatuppsats har tillkommit som ett resultat av ett forskningsprojekt 
kallat Bibeln i nya medier. Projektet finansierades av Svenska Bibelsällskapets 
bibelfond, Svenska kyrkans forskningsråd och Diakonivetenskapliga institutet i 
Uppsala. Till dessa riktas därför ett varmt känt tack. Utan det stödet hade den 
undersökning som uppsatsen bygger på aldrig varit möjlig att genomföra. Bibel-
sajtens referensgrupp gav nödvändigt stöd för genomförandet av undersökningen 
av Bibelsajten. För bistånd i samband med online-enkäten på Bibelsajten riktar 
jag ett särskilt tack till Johannes Hansson vid dess redaktion. En annan förutsätt-
ning för undersökningens genomförande är alla de personer som svarat på enkä-
ter och medverkat i intervjuer. Tack för er medverkan! Diakonivetenskapliga 
institutet och arbetskamraterna där har liksom det högre seminariet i religionsso-
ciologi vid Uppsala universitet utgjort en inspirationskälla genom att tillhanda-
hålla arbetsmiljö och goda relationer vilket också, på sitt sätt, är omistliga delar i 
den process som denna uppsats markerar en punkt i. Doktorandkollegerna Ma-
ria Liljas, Mia Lövheim, Carin Åblad Lundström har liksom TD Jonas Broman-
der bidragit med konstruktiva synpunkter för vilket jag också vill uttrycka min 
uppskattning, även om ansvaret för slutresultatet till sist faller på mig själv och 
inte kan läggas dessa till last. Min huvudhandledare, professor Anders Bäckström 
och min biträdande handledare, docent Alf Linderman, bör slutligen ha erkänsla 
för att med engagemang och omsorg ha följt uppsatsens tillblivelse.  Till sist till-
ägnas uppsatsen min familj som bidragit med såväl möjlighet som inspiration till 
undersökningens genomförande.  
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Inledning 

Den 17 november 1999 överlämnade den statliga utredningen Bibelkommissio-
nen den tredje officiella svenska bibelöversättningen, Bibel 2000, till riksdagen. 
Översättningen har publicerats i flera steg; år 1981 gavs Nya testamentet ut. I 
samband med denna utgivning undersöktes i forskningsprojektet NT-81 svenska 
folkets kontakt med och förhållande till bibeln ur ett antal skilda perspektiv 
(Hansson 1990). Projektet, som pågick under en stor del av 1980-talet, initiera-
des av Svenska bibelsällskapet. År 1999 slutfördes översättningen av Gamla tes-
tamentet med tillhörande apokryfiska skrifter och det andra steget kunde tas.  
Därmed hade svenska folket fått tillgång till en nyöversatt helbibel1. Detta är 
utgångspunkten för denna studie.  
 Sedan NT-81-projektet genomfördes i mitten av 80-talet, har påtagliga för-
ändringar skett i det svenska samhället. Radio och tv har till exempel avreglerats, 
och nya medieformer som Internet, cd och dvd har introducerats. Mot den bak-
grunden avser denna studie undersöka om nya medier bidrar till en ökad kontakt 
med bibeln, och vad detta i så fall kan få för betydelse ur ett generationsperspek-
tiv2.  

Forskningsöversikt 

Religion och det moderna samhället 

1900-talets moderniseringsprocess har inneburit en ökad betoning av ett ratio-
nellt tänkande, en samhällsdifferentiering med uppdelning mellan arbetsliv och 
fritid, pluralism relaterad till urbana miljöer samt kommunikation över stora 
avstånd. Allt detta har sammantaget inneburit att privata värden har upphöjts på 

 
1 År 2000 slutfördes även noter och kommentarmaterial för utgivning. 
2 I denna uppsats följs Svenska språknämndens skrivregler (2000). Bibeln skrives dock i enlighet 
med etablerad praxis inom religionsvetenskaplig forskning med inledande gemen, trots skrivregel 
126 vilken rekommenderar inledande versal på religiös urkund (2000:94). 
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bekostnad av kollektiva samhällsvärden.  Denna auktoritetsförskjutning avspeg-
lar sig också i en ökad betoning av privata transcendensvärden (Gud som inre 
resurs) på bekostnad av traditionsvärden (Gud som yttre kraft). Detta förklarar 
att livets kvalitetsvärden har blivit allt mer viktiga. Det gör att människan i det 
tjugoförsta århundradet söker sig till arbeten, miljöer och personliga relationer 
på ett delvis nytt sätt. De miljöer som berikar hennes liv i olika avseenden uppfat-
tas som kvalitetsplatser (Bäckström, 2001).  
 Utvecklingen under 1900-talet har samtidigt orsakat en omfattande diskus-
sion om hur man ska tolka de religiösa och sociala förändringsprocesser som så 
uppenbart utgör en del av det moderna samhällets framväxt (Casanova, 1994). 
Tidigt anfördes urbaniseringen och den ökande anonymiteten i urbana miljöer, 
som en avgörande faktor bakom kulturens privatisering. Denna process antogs 
vara en del av en allmän organisatorisk differentiering och en ökad idémässig 
pluralisering av samhället. Detta är bakgrunden till att individen har fått det allt 
mer svårt att se sig relaterad till övergripande kulturella meningssystem. Denna 
utveckling antogs vara generell och universell och antogs påverka alla kulturella 
institutioner med maktanspråk negativt. Av dessa institutioner har religionen i 
kyrkans form lyfts fram, som det mest tydliga exemplet. Religionen har på detta 
sätt förts från den offentliga sfären för att under 1900-talets senare del uppfattas 
som en del av människans privatliv (Berger 1969). Det har dock blivit allt mer 
uppenbart att denna utvecklingsbeskrivning främst har gällt (norra) Europa, och 
knappast världen i övrigt, framför allt inte USA (Davie, 2002). Det har också 
blivit allt mer uppenbart att förändringsbilden bygger på det homogena samhäl-
lets förutsättningar (Bäckström, 2003). 
 I Europa är fortfarande det kulturella minnet grundläggande för identiteter 
även om minnet har fragmentiserats på grund av pluralismen (Hervieu-Léger, 
2000). Det senmoderna samhällets individer betraktar också religionen som en 
av flera resurser, som bidrar till det goda livet (Giddens, 1990, 1991). I en plura-
listisk kultur, med allt fler aktörer, har inte kyrkor och samfund ”monopol” på 
den religiösa kunskapen. Idag finns flera religiösa ”kanaler” att välja bland, inte 
minst genom olika medier och Internet. 
 1900-talets religiösa och sociala förändringsprocess har därför medfört en 
delvis frigörelse av religionen från dess förankring i sociala grupper. Olika indi-
vider skulle alltså, på ett friare sätt än tidigare, använda religionen som en kultu-
rell eller existentiell resurs, ur vilken man för egna behov kan plocka det som 
man behöver: 
 



The partial freeing of religion from its points of anchorage in communities and 

natural social groupings has also turned it into a resource, which may be invested 

with highly diverse meanings and used for a wide variety of purposes. /…/ (Relig-

ion) may be used by people having little or no connection with formal religious or-

ganizations. The deregulation of religion is one of the hidden ironies of secularisa-

tion (Beckford, 1989:171f). 

 
Detta betyder således att religionen kan uppträda både som en resurs för männi-
skan i hennes privatliv och som en resurs inom ramen för en kultur. Fortfarande 
är de europeiska majoritetskyrkorna av stor betydelse för att ge de lokala kultu-
rerna ett innehåll och en identitet. Detta gäller också i Sverige. I flera studier har 
det gått att visa att de nationella folkkyrkorna fyller en civilreligiös funktion i 
den meningen att de tillhandahåller platser och riter som brukas i handlingar och 
som länkar individen till tidigare generationer (Bäckström, 2000; Sundback, 
2000). Den civilreligiösa funktionen innebär att användningen av dopet eller 
begravningen ingår i svensk kultur och ger individen tillhörighet genom medbor-
garskapet.  
 Den dubbla relationen till en kulturell ram samtidigt som individen förut-
sätts röra sig relativt fritt i förhållande till religiösa och andra viktiga samhällsin-
stitutioner har Bäckström illustrerat på följande sätt (Bäckström 2000:169): 
 

 

Figur 1. Kyrkan som ”agent” för transcendens och kulturramens transcenderan-
de funktion.3 

Figuren illustrerar att individen i det senmoderna samhället förhåller sig relativt 
fritt till skilda samhällsinstitutioner, som politik, kyrka, vetenskap och ekonomi. 

                                                      
3 Figuren är hämtad från Bäckström, 2000:169. 
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Individens relation till dessa institutioner kan i ökande utsträckning karaktärise-
ras med hjälp av begrepp som klient eller ”kund” i den meningen att individerna 
uppsöker dessa institutioner vid behov (P. Pettersson, 2000). Emellertid fyller den 
omgivande kulturramen en integrerande funktion. Bäckström (2000:169; 2002) 
framhåller just denna dubbla relation till den kulturella ramen, och föreslår att 
ramens integrerande funktion kan benämnas transcenderande. Med detta avses 
något tidlöst, överpersonligt som länkar individerna i ett samhälle till tidigare 
generationer. Tydligt framstår detta när krissituationer och katastrofer inträffar, 
som exempelvis dödsfall på en skola eller Estoniakatastrofen. Vid sådana situa-
tioner kan kyrkobyggnaden få en central roll då den är en väsentlig del av den 
kulturella ram som fungerar integrerande. 
 Denna grundläggande tanke om individuell frihet relaterad till en nödvändig 
inramning har både Hervieu-Legér (2000) och Davie (2000) utvecklat. Hervieu-
Legér menar att alla kulturer djupast sett bär på ett minne som utgör kulturens 
innersta identitet. Det moderna samhällets problem är, att kunskapen om min-
nets innehåll håller på att fragmenteras vilket skapar en kollektiv minnesförlust. 
Det betyder att minnet avinstitutionaliseras eller avregleras. Hervieu-Léger fram-
håller dock att en frikopplad ”andlighet” inte blir religiös förrän den relateras till 
det kollektiva minnet. Det gör att individer och grupper måste relateras till ett 
kollektivt minne för att deras handlingar skall uppfattas som religiösa. I Europa 
spelar majoritetskyrkorna en viktig roll för denna identitetskänsla. Det är därför 
de, som Davie (2000) konstaterar, inte kan undvaras då avgörande individuella 
och kollektiva händelser utspelar sig. Kyrkorna fungerar som vicarious memori-
es, det vill säga de fungerar ställföreträdande när de tillhandahåller riter på upp-
drag av befolkningen.  
 
Det har i tidigare studier gått att belägga att både kyrkliga handlingar och kyr-
kobyggnader (Bäckström & Bromander 1995, Bäckström 1997, Bromander 
1998, Gustafsson & Pettersson 2000) utgör viktiga faktorer för att upprätthålla 
det kulturella minnet. Begravningsgudstjänsten, liksom den avskilda plats som 
byggnaderna representerar, bidrar till att länka samman individerna med den 
traditionskedja som kulturen med dess grundläggande värden representerar. 
Samtidigt visar studierna på en ökad trospluralism då det gäller begravningsguds-
tjänstens innehåll (Bäckström 2000) och att kyrkobyggnaderna fungerar som 
individuella resurser för stillhet och återhämtning, på samma sätt som naturskö-
na platser. Detta visar sig på den aktuella komplexa situationen med individer 
som söker sig till kvalitetsplatser eftersom dessa på ett samtidigt sätt bidrar till 
personlig fördjupning och tillhörighet. 
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 Det är mitt i denna komplexa situation av ökad individualitet, och ett behov 
av kulturell tillhörighet, som studien av bibelanvändning skall ses. Genomgången 
har visat att samhället har förändrats under 1900-talet genom ett ökat utbud av 
varor och tjänster liksom genom ökade möjligheter att komma i kontakt med 
bibelordet. Av detta skäl är det av stort intresse att undersöka vilken ställning 
bibeln har i svensk kultur och ett befolkningsurvals relation till bibelordet. Det 
finns också anledning att undersöka om nya medier bidrar till alternativa former 
av bibelanvändning. Detta kan naturligtvis studeras på flera sätt. I denna studie 
kommer fokus att ligga på ungdomars användning av Bibelsajten på Internet4. 
För att undersöka vilka som använder Bibelsajten har en online-enkät genomförts 
på den aktuella hemsidan. För att få en närmare bild av motiv och föreställnings-
värld bland unga användare av Bibelsajten, har uppföljande djupintervjuer ge-
nomförts. Av särskilt intresse har varit möjligheten att på detta sätt undersöka 
om ungdomarna använder sig av medier på skilda sätt. Studien avser därmed att 
undersöka om Bibelsajten har olika funktioner för olika grupper av ungdomar 
beroende på livsåskådningsmiljön. 
 Undersökningen av bibeln i nya medier skall ses i detta perspektiv.5 Det har i 
flera studier gått att belägga att bibelläsandet har minskat i Sverige på samma 
sätt som annat religiöst engagemang (t ex Pettersson 1986: 79). Samtidigt har ett 
”andligt” intresse väckts till liv som avspeglar sig i skönlitteratur liksom i det 
immateriella sökandet efter livskvalitet (Bråkenhielm & Pettersson, 2001). Den 
förra utvecklingen är relaterad till den avregleringsprocess som det homogena 
Sverige genomgått. Den senare utvecklingen är relaterad till det individuella sö-
kande efter kvalitetsplatser som pågår och där religionen fungerar som en sär-
skild resurs. Genom att fokusera på tre materialgrupper skall jag i denna studie 
undersöka om användningen av bibelordet fortfarande följer ett utvecklings-
mönster som präglas av ett minskat religiöst engagemang eller om ordet genom 
att medieras på nya sätt får en resursliknande karaktär och därmed håller på att 
få en delvis ny roll.  

 
4 Webbadressen är http://www.bibelsajten.nu (Bibelsajten, 2002). Då titeln på webbplatsen Bibel-
sajten i denna uppsats förekommer ett stort antal tillfällen, kursiveras namnet hädanefter inte (jfr. 
Svenska skrivregler, 2000:59f, 170).  
5 Med nya medier avses i denna undersökning medier som är nya i förhållande till bibeln som 
bok. Redan I NT-81-projektet inkluderades medier som kassett, radio och tv, men även betraktel-
ser i böcker och tidningar samt skönlitteratur. I denna undersökning avses dock även cd, video, 
Internet. I individintervjuerna berörs även övrig medieanvändning som tidningar av olika slag. 

http://www.bibelsajten.nu/
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Bibelanvändning 

Bibeln är inte endast föremål för enskild läsning eller läsning i grupper eller guds-
tjänster, utan kan även uppfattas, och användas, som en symbol eller ikon även i 
(till synes) sekulära sammanhang. Detta gäller exempelvis inom ungdoms- och 
populärkulturen. Såväl på individnivå, som på en kulturell nivå, kan bibeln fun-
gera som referent för berättelser och litteratur, referent för existentiella frågor, 
och som etisk normkälla även långt utanför traditionell, organiserad religion. 
Bibliska motiv, berättelser eller persongestalter förekommer i skönlitterära verk 
(Bråkenhielm & Pettersson 2001, Klint 2001, Klint & Syreeni 2001, L. Sjöberg, 
2002; Brandby Cöster, 2002). Företeelsen har blivit allt mer uppmärksammad i 
samband med lanseringen av översättningen Bibel 2000 (Wallin 2000). Ytterliga-
re ett viktigt fenomen är det faktum att skilda aktörer, som bibelsällskap, kristna 
förlag och enskilda personer givit ut delar av bibeln i nya former och medier, ofta 
med det explicita syftet att nå ”nya målgrupper”. Som exempel kan nämnas 
webbplatser kring bibeln6, cd-rom-spelet Expedition Bibeln (2001), Stora seriebi-
beln (Anderson, Maddox & Ekelöf 1999), Bibeln på video, Filmbibeln, The Jesus 
Film (1978). Det är denna lansering av Bibel 2000 tillsammans med det ökade 
utbudet av skilda former för att förmedla bibelordet som står i centrum för den-
na studie.   

Massmediers ökade betydelse 

Även om ungdomar sinsemellan är olika, kan man ändå generellt säga att de idag 
ställer sig avvaktande till etablerade former för samhällsengagemang exempelvis i 
form av partier och folkrörelser (Barn- och ungdomsdelegationen, 1998, Sjödin, 
2001). På religionens område kan vi iaktta en motsvarande rörelse från traditio-
nellt kristna, gudsuppfattningar till mer immanenta, nytolkande gudsuppfatt-
ningar (Bromander, 1999; Heelas, 1998; Sjöborg, 2000, 2001). Man förhåller sig 
skeptisk till vad man uppfattar som fixerade lärosystem och dogmer (Helve, 
1993). Pluralismen i samhället har lett till att livsåsåskådningssituationen för de 
yngre generationerna i ökad utsträckning kan beskrivas som ett andligt smörgås-
bord, från vilket ungdomarna själva väljer bitar till en egen livsåskådning (Bibby, 
1987). Kollektivt engagemang gällande religion är, särskilt om vi ser till männi-

 
6 Svenska bibelsällskapets webbplats bibeln.se, som är uppbyggd kring bibeltexten introducerades 
under undersökningens genomförande http://www.bibeln.se. 
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skor under 30 år, något som uppfattas som förpliktande till ett traditionellt reli-
giöst språk som man står främmande inför. Massmedias ökade betydelse för 
skapandet och upprätthållandet av meningssystem vid sidan av kyrkliga synsätt 
spelar därför en större roll, och Linderman lyfter fram skilda programformer 
som nyheter, dramaserier och underhållningsprogram som exempel på aktuella 
livsåskådningsagenter (Linderman, 2001; även U. Sjöberg, 2002). Samtidigt blir 
massmedier en viktig yta för kontakt också med symboler, berättelser och övrigt 
material från den traditionella religiösa verksamheten i kyrkor och samfund. Den 
religiositet som förmedlas via olika typer av massmedier blir därför särskilt ange-
lägen att studera för att nå en ökad förståelse för hur människors verklighetsupp-
fattning formas (Linderman, 2002).  

Religion på Internet 

Religion på Internet är ett förhållandevis nytt forskningsområde under etablering 
(Højsgaard, 2002; jfr O’Leary 1995). Även om såväl nya som mer etablerade 
religiösa grupper tagit steget ut på nätet, återstår det ännu att med hjälp av per-
spektiv från den allmänna sociologiska Internet-forskningen närmare undersöka 
fenomenet ”religion på Internet”. Den kanadensiske sociologen Lorne Dawson 
utgör en av pionjärerna på området. Han framhåller att angelägna forskningsfrå-
gor gäller vad som finns på Internet, vilka personer som använder detta medium 
och hur olika kommunikationsformer används och varför (Dawson, 2000). Vida-
re bör studier som avser ”religion på Internet” inriktas på hur identitet, gemen-
skap, makt/auktoritet, och konflikt fungerar på nätet. Även teoretiska och empi-
riska undersökningar om förhållandet mellan Internet och religiös förändring är 
nödvändiga att utföra i ljuset av medialiserings- och globaliseringsprocesser i det 
senmoderna samhället. 

Information och kommunikation 

Undersökningar visar att såväl etablerade religiösa institutioner (Højsgaard, 
1999) som nya religiösa rörelser (Dawson, 1999; 2000) ser Internet främst som 
ett sätt att informera om sitt arbete. Interaktivt användande är däremot lite ut-
brett. Kopplingen till lokala sammanhang är stark. Heidi Campbell (2000), som 
bland annat undersökt kristna e-postbaserade grupper, hävdar att det är rimligt 
att konstatera att religion på Internet inte ersätter det lokala församlingsengage-
manget. 
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 Flera forskare lyfter också fram den förändrade informationsinfrastruktur 
som Internet möjliggör (Dawson, 2000). Mediet gör det möjligt att med hjälp av 
mer lättanvända programvaror7 relativt enkelt och billigt sprida information. 
Men då ordet är fritt kan också informationens kvalitet variera och även desin-
formation spridas. För den individuella användaren innebär detta att nya möjlig-
heter för att ge och dela erfarenheter öppnats upp (Dawson, 2000; Larsson, 
2002). 
 En central fråga inom Internet-forskningen är distinktionen mellan synkrona 
eller asynkrona kommunikationsformer. Synkrona kommunikationsformer avser 
exempelvis chat, IRC och MUD8, där meddelanden utbyts i realtid, dvs. vid en 
och samma tidpunkt. Asynkrona kommunikationsformer avser exempelvis dis-
kussionsgrupper och e-postlistor, i vilka meddelanden läses och skrivs vid valfri 
tidpunkt, utan samtidig närvaro av andra i gruppen. Denna distinktion är grund-
läggande för olika kommunikationsformers möjlighet att forma gemenskaper 
(Lövheim, 2002).  
 Campbell (1999, 2000) menar utifrån sina studier av e-postbaserade kristna 
gemenskaper på Internet att dessa för de allra flesta av hennes informanter fun-
gerar som ett komplement till ett traditionellt, lokalt engagemang9. Online-
gemenskapen kompletterar den lokala församlingen i det avseendet att särskilda 
intresseområden eller åsikter som inte ges utrymme i den lokala församlingen kan 
uttryckas och få stöd för i den ”virtuella gemenskapen”. Gruppen stärks kring en 
gemensam tolkning som man i större utsträckning hittar på Internet. Campbells 
huvudpoäng är att man söker sig till personer med likartade uppfattningar. Hon 
redovisar också att det kan vara lättare att online ge uttryck för, och söka even-
tuella behov av hjälp, jämfört med vardagslivets situationer, in real life (RL). 
 

When trying to clarify or justify what makes these online groups "communities" 

individuals often describe how online groups facilitate higher levels of intimacy, 

 
7 What You See Is What You Get (WYSIWYG) betecknar en typ av programvaror som använder 
grafiska gränssnitt dvs. som gör det möjligt att exempelvis producera och publicera en hemsida 
utan kunskaper i programspråket, utan endast genom att ”peka” och ”klicka”. 
8 Chat betecknar interpersonell textburen eller (audio)-visuell kommunikation i realtid, mellan två 
personer, i grupp eller i offentliga ”rum”. IRC står för Internet Relay Chat, med vars hjälp kon-
takt kan upprätthållas närhelst datorn är uppkopplad mot nätet, vilket gör det möjligt att chatta 
med bekanta utan att ”gå omvägen” via sedvanlig chat. MUD betyder Multi-User Dungeon vilket 
betecknar en Internettjänst som gör det möjligt för en grupp användare att delta och interagera i 
realtid i ett virtuellt rum, används ofta för rollspel av olika slag. 
9 Real life – ”RL” betecknar i Internetsammanhang den fysiska verkligheten, till skillnad från den 
virtuella verkligheten, Virtual Reality – ”VR” vilket betecknar det som äger rum med hjälp av 
informationsteknologi, på ”nätet”. 
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care and commonality than is often found in their real world faith communities 

(Campbell, 2000:14). 

 

Anonymitet 

Dawson (2000) menar att den anonymitet som nätet erbjuder möjliggör större 
öppenhet och experimenterande med identiteter, såsom t ex könsidentitet. Att 
leva ut, eller att pröva, mindre aktade eller stigmatiserade identiteter, eller att 
helt enkelt byta roll, är en funktion som mediet möjliggör.  
 

Virtuality ... can be the raft, the ladder, the transitional space, the moratorium, 

that is discarded after reaching greater freedom. We don't have to reject life on the 

screen, but we don't have to treat it as an alternative life either. We can use it as a 

space for growth. Having literally written our online personae into existence, we 

are in a position to be more aware of what we project into everyday life. Like the 

anthropologist returning home from a foreign culture, the voyager in virtuality can 

return to a real world better equipped to understand its artifices (Dawson, 

2000:6). 

 
Samtidigt tillbakavisar Dawson (2000) en överdriven tilltro till mediets möjlighe-
ter att utgöra en ”social” gemenskap. Han varnar också för en för stor betoning 
av individens frihet att experimentera. Strävan att överföra de sociala relationer-
na från nätet till verkligheten, the real life, gör att gemenskaper på nätet endast 
verkar fylla kompletterande funktioner. Samtidigt framhåller Dawson (2000) att 
religion på Internet kan fungera som antingen katalysator eller hinder för upp-
komsten av en genuin gemenskap (på nätet). Detta är en uppfattning som Löv-
heim (2002:159f) delar. Hon understryker att just därför att religion har en så 
tydlig koppling till sociala processer gällande gruppbildning, auktoriteter och 
traditionsförmedling, skulle det kunna vara så att man genom att studera religion 
på nätet förstår mer om mediets grundläggande gemenskapsbildande aspekter. 
Med Dawson (2000) kan noteras att även skilda religiösa traditioner kan använ-
da sig av Internet på olika sätt, vilket även framkommer i Lövheims (2000) jäm-
förelse av kristna och nyandliga miljöer på Internet.  
 Lövheim (2002:165) konstaterar att datormedierad kommunikation tycks 
kunna skapa och upprätthålla olika typer av gemenskaper: det vill säga från så-
dana som ligger närmare vår förståelse av traditionella gemenskaper, till sådana 
som på olika sätt ligger närmare moderna, nätverksliknande, former av gemen-
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skap. Vissa virtuella gemenskaper kan erbjuda socialt och emotionellt stöd och 
en känsla av tillhörighet och sammanhang. Kommunikationsform, gruppens 
storlek, synkron/asynkron kommunikation är några faktorer Lövheim tar upp, 
och hennes resultat pekar även på betydelsen av isolering, det vill säga att gemen-
skapen kan bli starkare i en virtuell gemenskap om gruppens värderingar är i 
minoritet i förhållande till den sociala omgivningen (Lövheim, 2000; 2002). 

Internet och förändring 

Slevin (2000:175-178) menar att Internet kan ge människor möjligheter att han-
tera livets osäkerheter i ett samhälle som förändras snabbt. Mediet tillåter män-
niskor att dela kunskaper med andra i nya omständigheter och att jämföra och 
utvärdera konkurrerande auktoriteter. Vidare kan Internet öppna upp isolering 
av olika skäl, t. ex. geografiska. Härigenom tränas individen att hantera diverge-
rande uppfattningar genom dialog och information. 
 

Religious questions continue to play a crucial role in guiding the modern quest for 

identity - in metaphysically anchoring the sub-cultural responses of those that are 

comfortable with the modernist project and those who reject it (Dawson, 2000:12) 

. 

 
Ovan diskuterades de förändringsprocesser som kännetecknar religionens roll för 
individens förhållande till kulturen i det senmoderna samhället. Dawson beskri-
ver den västerländska samtiden som kännetecknad av en mer pragmatisk attityd 
till religiösa auktoriteter och praktiker och en uttalat mer tolerant eller, rentav 
synkretistisk, inställning till andra religiösa åskådningar och meningssystem 
(Dawson 2000; Dawson & Hennebry 1999).  Centralt för föreliggande studie är 
att undersöka hur, eller om, den religiösa förändringsprocessen mot ökad privati-
sering och individualisering kan relateras till utvecklingen av datormedierad 
kommunikation: 
 

This new religious orientation fits the style of social and religious life encouraged 

by the culture, social life, and technical constraints and capabilities of computer-

mediated communication. A synergistic linkage may well be established, then, be-

tween the Internet and the processes of religious change already underway in our 

societies (Dawson, 2000:12).  
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Mot bakgrund av denna analys av social och religiös förändring, massmediers 
ökade betydelse, samt religion på Internet, går jag nu över till undersökningens 
problemformulering och syfte. 

Rapportens syfte  

Problemformulering och syfte 

Om dagens människor i allt större utsträckning plockar från olika religiösa käl-
lor, och använder riter, praktiker och trosföreställningar mer fritt, kan man för-
vänta sig att också bibelordet används mer fritt. Med detta avses att individen 
kan närma sig bibelordet på flera olika sätt än genom faktiskt läsande av själva 
boken. Vilken betydelse har det om kontakten med bibeln sker genom läsandet 
av bibeln som bok eller om det sker genom Internet, till exempel genom Bibelsaj-
ten? Har detta någon särskild betydelse för de yngre generationerna? Den grund-
läggande frågan gäller bibelanvändningens karaktär: går det att genom anförda 
studier visa på ökad bredd i användningen, inte minst genom nya medier som 
Internet?  
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka bibelordets ställning inom det 
svenska folket och bland unga användare av Bibelsajten. 
 
Detta skall ske genom tre delstudier som avser att undersöka 
hur relationsytan mellan svenska folket och bibeln ser ut; 
 a)vilka användarna av Bibelsajten är; samt 
 b)vilken betydelse för det första livsåskådningsmiljö respektive för det andra 
”religion på Internet” har för unga användare av Bibelsajten i deras tolkning av 
en bibeltext. 

Rapportens disposition 

De ovan nämnda delstudierna är baserade på tre olika materialgrupper, det vill 
säga en befolkningsundersökning, en undersökning av Bibelsajtanvändare, och en 
fördjupad intervjuundersökning av ett urval Bibelsajtanvändare. Delundersök-
ningarna förhåller sig till varandra på det sättet, att SIFO-materialet belyser hur 
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den svenska befolkningen för det första relaterar till och använder sig av bibeln 
som bok men även för det andra hur befolkningen indirekt är relaterade till bi-
beln i olika former. Mot bakgrund av SIFO-materialet har en djupare analys av 
en form av indirekt kontakt med bibeln genomförts, nämligen kontakten via 
Internet. Rapportens två delundersökningar kring Bibelsajten fyller denna upp-
gift. Utifrån rapportens ovan angivna syfte och problemställning redogör och 
diskuterar jag i följande kapitel för tillvägagångssättet för undersökningens del-
studier. Här ges en materialpresentation och metodproblem diskuteras. Kapitlen 
4, 5 och 6 utgörs av en resultatredovisning av delstudierna: I det fjärde kapitlet, 
Bibeln och svenska folket, redovisas resultaten av befolkningsundersökningen. I 
det femte kapitlet, Bibeln och Internet, presenteras resultaten av användarenkä-
ten från Bibelsajten. Det sjätte kapitlet, Bibeln och ungdomarna: 20 Bibelsajtan-
vändare tolkar bibeln, redogör för undersökningens största delstudie – individin-
tervjuerna. Kapitel 7 rymmer en analys och en sammanfattande diskussion, lik-
som en diskussion av undersökningens värde och bidrag till forskningen. 

Metod och material  

Inledning 

Eftersom fokus i denna studie ligger på bibelanvändningen i sig, i en delvis ny 
religiös och social situation, och med Internet som en förhållandevis ny företeelse 
genom tillgången till Bibelsajten, har jag valt att använda tre materialgrupper, 
som var för sig, skall bidra till förståelsen av bibelanvändningen i en allt mer 
pluralistisk situation. Ansatsen kan karakteriseras som triangulerande. En studie 
av bibelanvändning skulle naturligtvis kunna genomföras på andra sätt. En be-
tydligt större enkätstudie riktad till svenska folket hade varit ett alternativ, där en 
rad frågeställningar hade kunnat relateras till varandra liksom till olika ålders-
grupper. Denna delstudie kom istället att begränsas till ett mindre antal fråge-
ställningar. Intervjustudier riktade till representativa kyrkliga och frikyrkliga 
ungdomsgrupper och skolklasser hade också varit en möjlig väg, då specifikt 
ungdomars bibelanvändning och Internetanvändning hade kunnat fokuseras och 
tydliggöras. Genom den triangulerande ansatsen med tre materialgrupper kan 
emellertid en rikare bild av fenomenet erhållas. 
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Tillvägagångssätt 

Tre typer av material har samlats in: För det första genomfördes i samarbete med 
Svenska bibelsällskapet en SIFO-undersökning innefattande tre frågor kring bi-
beln och den nya bibelöversättningen, Bibel 2000, riktad till ett allmänt befolk-
ningsurval över 15 år. Undersökningen genomfördes som telefonintervjuer i maj 
månad 2001. Detta material, tillsammans med liknande data från 1984 och 
199910, gör att projektets resultat om ungdomars bibelanvändning kan sättas in i 
ett större sammanhang. Detta stärker undersökningens generaliserbarhet. För det 
andra genomfördes under sammanlagt två månader år 2001 en användarstudie 
på Bibelsajten. Att välja Internet för en studie kring bibeln i nya medier föreföll 
mot bakgrund av den aktuella situationen lämpligt. Specifikt Bibelsajten valdes 
av två huvudskäl. För det första rymmer dess innehåll olika uppfattningar om 
hur bibeln kan tolkas och vilka konsekvenser bibelns budskap i vid mening har. 
För det andra, innehåller Bibelsajten som medieprodukt flera kommunikations-
former, som frågelåda, informerande textsidor och ett diskussionsforum11. Sajten 
etablerades år 1999 och hade vid undersökningstillfället cirka 1000 besökare per 
dygn, vilket har betydelse i sammanhanget (Hansson, 2002). Bibelsajten är också 
ekumeniskt driven, vilket kan tänkas ha betydelse ur både ett redaktionellt och 
ett användarperspektiv. Studien genomfördes som en online-enkät. Det betyder 
att enkäten besvaras via ett formulär på den aktuella hemsidan. Syftet var att 
kartlägga användarnas förtrogenhet med, och attityder till bibeln, samt att stude-
ra användarnas religiösa bakgrund och aktivitet. Svar föreligger på 14 frågor 
från 722 unika individer.12  
 Under april och maj 2001 genomfördes dessutom sex pilotintervjuer med två 
kategorier av ungdomar. Syftet var att med hjälp av fokuserade gruppintervjuer 
undersöka receptionen av valda bibeltexter och textmaterial från Bibelsajtens 
frågelåda. Intervjupersoner var ungdomar dels från ett frikyrkligt sammanhang 
(två bönegrupper), dels från en skolklass i gymnasieåldern. Mot bakgrund av 
resultatet av dessa intervjuer drogs dock slutsatsen att den valda metoden inte 
fungerade optimalt för den typ av analyser som studien avsåg att genomföra. 

 
10 Datamängder från 1984 och 1999 ställdes generöst till projektets förfogande av professor 
Thorleif Pettersson, Uppsala universitet. 
11 Dessa kommunikationsformer beskrivs utförligare i presentationen av Bibelsajten nedan, se 5.2. 
12 Användarstudien kompletterades av en systematisk genomgång och kartläggning av innehållet i 
Bibelsajten, där olika diskussionsgrupper observerades under en månad under våren respektive 
hösten 2001. Materialet från diskussionssidorna rapporteras inom ramen för ett kommande 
arbete. 
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Framför allt två faktorer gjorde att gruppintervjuerna inte fungerade. De gymna-
sieelever som användes som jämförelsegrupp hade för liten erfarenhet av Bibel-
sajten för att kunna säga något substantiellt om de sidor som gjordes till föremål 
för gruppsamtalen. Vidare skiljer sig sannolikt gruppintervjusituationen betydligt 
från den ”normala” användarsituationen vid såväl bibelläsning som Bibelsajtan-
vändning. Grupprocessen vid intervjutillfällena bidrog i och för sig till intressanta 
samtal, men denna process var samtidigt en störningsfaktor. För att erhålla ett 
större djup i analysen valdes istället att övergå till individintervjuer.   
 Därför genomfördes, för det tredje, en intervjustudie bland 20 ungdomar 
som besvarat online-enkäten. Ungdomarna valdes efter principen om kvalitativ 
bredd. Intervjuerna behandlade bibelanvändning, erfarenhet av och attityder till 
bibeln i nya medier och medievanor i övrigt.  Vid intervjuerna genomfördes även 
ett moment av receptionsstudium. Med receptionsstudium avses i detta fall en 
undersökning av den meningsskapande process genom vilken individen tolkar ett 
massmedierat fenomen (Linderman, 1995, 2002). De massmedierade fenomen 
som görs till föremål för receptionsstudien är främst en bibeltext, till vilken jag 
återkommer nedan, samt webbplatsen Bibelsajten13.  
 Som teoretisk utgångspunkt för receptionsstudien fungerar Lindermans mo-
dell Social semeiology (1995:61-73, 1997). Enligt Lindermans modell, sker indi-
videns meningsskapande för det första i relation till en text. Texten förekommer i 
en kommunikationsform, exempelvis Internet. Texten ingår i en genre inom re-
spektive kommunikationsform, exempelvis kristen hemsida om bibeln. Texten 
förekommer vidare i en diskurs. Diskursen är, för Linderman, i detta samman-
hang det som äger rum inom ramen för en viss massmediegenre. För det andra, 
innehåller Lindermans modell en extern kontext som exempelvis tolkningssitua-
tionen, med vilket avses de fysiska, yttre förutsättningarna vid receptionstillfället, 
som tid, plats och vilka som är närvarande. För det tredje finns i modellen, den 
repertoar av tolkningsmönster som individen har socialiserats in i. För det fjärde 
räknar modellen med individuella faktorer.  
 I centrum för denna studie står framför allt den första respektive den tredje 
av Lindermans faktorer. Det betyder att studien avser att fokusera på massme-
diegenre, diskurs, och kommunikationsform, respektive den repertoar av tolk-
ningsmönster som individen håller sig med och som är centrala för att förstå den 
process genom vilken individen skapar mening eller tolkar en text. Samtidigt är 
viktigt att framhålla att det inte är den meningsskapande processen som helhet 

 
13 Texten återges i sin helhet i bilaga 1. 
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som studeras här, utan främst livsåskådningsmiljöns respektive medieanvänd-
ningens betydelse för ungdomarnas bibeltolkning.  
 Materialet utgörs således av såväl kvantitativt (SIFO-undersökningen och 
Bibelsajtenkäten) som kvalitativt material (den fördjupade intervjuundersökning-
en). Dessa båda typer av material ger olika typer av kunskap, vilket jag i följande 
avsnitt diskuterar. 

Överväganden 

Intressant med ett kvantitativt angreppssätt är möjligheten att få kunskap om 
förhållanden i stora populationer av representativ karaktär. Den kunskap som 
genereras kan ha en deskriptiv eller en hypotesprövande karaktär och möjliggör 
generaliseringar. Utifrån ett representativt urval kan generella slutsatser dras om 
hela urvalsramen (Rosengren & Arvidson, 1997:124ff). Samtidigt är varje empi-
risk studie behäftad med inslag av tvetydighet och subjektivitet. Med endast 
kvantitativa metoder kan det vara svårt att nå under ytan på sociala fenomen och 
få den nyansrikedom och komplexitet man önskar i svaren på hur människor 
tänker i vissa situationer.  
 Den kvalitativa intervjun kan rätt och medvetet utförd fördjupa den kvanti-
tativt genererade kunskapen (Repstad, 1999). En möjlighet är att genomföra en 
explorativ undersökning som en förberedande undersökning, för att sedan kvan-
tifiera de dimensioner som den explorativa studien genererat. Jag har dock valt 
att gå den andra vägen: nämligen att med enkätinstrumentet som hjälp ringa in 
vissa variabler hos en grupp individer, sortera dessa individer efter gemensamma 
drag gällande deras religiösa socialisation, och sedan gå på djupet hos en mindre 
grupp individer. Genom den triangulerande ansats jag valt, låter jag i min avslu-
tande analys de tre materialgrupperna belysa varandra. Triangulering innebär att 
olika materialgrupper, genererade med olika metoder, sammantaget ger en mer 
fullständig bild än om endast något av tillvägagångssätten hade valts. Härigenom 
nås en bild av verkligheten som både beskriver fenomenets djup som något om 
dess utbredning (Lindlof 1995:238f).  
 Angående undersökningarna med kvantitativ metod (kapitel 4 och 5) kan 
följande reflektioner göras: För kapitlet bibeln och svenska folket kommer mate-
rialet från en så kallad telefonbuss genomförd 28-31 maj 2001 av SIFO. Det 
innebär att 1000 telefonintervjuer genomfördes med ett riksrepresentativt urval 
av den svenska befolkningen i åldrarna 15 år och äldre. Liknande förfaringssätt 
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gäller för de jämförelsedata som ställts till projektets förfogande av Thorleif Pet-
tersson och som härrör från en befolkningsundersökning genomförd 1999, en 
månad före överlämnandet av Bibel 2000. De siffror från 1984, som också an-
vänds för jämförelser, härrör från det större forskningsprojektet NT-81. Även 
detta var en befolkningsstudie med besöksintervjuer i en av SIFO:s s.k. veckobus-
sar med ett representativt urval i åldrarna 16-74 år. När det gäller frågeformule-
ring, har för 2001 års SIFO-undersökning eftersträvats en överensstämmelse med 
tidigare formuleringar (se bilaga 4). För att kunna aktualisera detta projekts 
grundläggande frågor om Internetanvändning liksom tankar om bibelns ställning 
som symbol för svensk kulturidentitet, tillfördes i fråga 2, (frågan avser svens-
kens sätt att få kontakt med bibeln), de ”nya medier” som cd-användning och 
Internetanvändning innebär (fråga 2d och 2e). Vidare infördes en ny fråga om 
uppfattning om bibelns betydelse för svensk kultur i framtiden inom olika områ-
den (fråga 3). Det bör påpekas att svarsalternativen i undersökningarna från 
1984, 1999 och 2001 inte överensstämmer helt. Olika sätt att ställa frågor och 
formulera tillgängliga svarsalternativ kan påverka jämförbarheten mellan olika 
undersökningar. Däremot påverkas inte analysen av de tendenser som undersök-
ningen avser att blottlägga. Därför är det inte orimligt att överföra resultat mel-
lan skilda skalsteg med olika formuleringar. Givet att dessa aspekter beaktas, är 
det min mening att en sådan jämförelse är möjlig att göra. 
 Bakgrunden till de skillnader som uppträder i SIFO-undersökningar av detta 
slag är ofta resultat av en process i vilken flera olika intressenter är engagerade. 
Med Bromander (2001:13, 184) kan konstateras att forskningens villkor på detta 
sätt kan påverka de redskap som står till förfogande. Vid uppdragsforskning, 
som i detta fall, är detta värt att notera. Det är dock forskarens uppgift att för-
hålla sig också till detta på ett så objektivt sätt som möjligt. En diskussion om 
hur intervjufrågor formuleras hör därför till varje attitydundersökning, oavsett 
former för forskningens finansiering.  
 Gällande användarenkäten på Bibelsajten (kap 5) kan några punkter note-
ras.  En enkät med 14 frågor konstruerades med syfte att undersöka gudstjänst-
besök, bibelläsningsvanor och användning av Bibelsajtens olika sidor samt de 
svarandes bakgrundsvariabler (bilaga 5). Enkäten lades, med bistånd från Bibel-
sajtens redaktion, ut som ett webbformulär på sajten. På detta sätt kunde fråge-
formuläret besvaras online, dvs. direkt på Internet. Enkäten låg under undersök-
ningsperioderna (två perioder om vardera en månad) på en av Bibelsajtens sidor, 
nåbar via en särskild rubrik med bild (s. k. ”puff”) på sajtens förstasida. Tillvä-
gagångssättet vid denna undersökning möjliggjorde ett säkerställande av ett antal 
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unika svar, till skillnad från den osäkerhet om de svarandes identitet som ofta 
föreligger då online-enkäter genomförs. Genom att de svarande uppgav namn, 
adress och e-postadress för att kunna delta i en utlottning av biobiljetter i anslut-
ning till enkäten, kunde dubblettsvar sorteras bort manuellt.14 Alla personuppgif-
ter togs därefter bort ur databasen.  
 Även om förfaringssättet indikerar att 722 unika svar har lämnats bör några 
reservationer göras. Det går inte att fastställa vilka individer som suttit vid da-
torn vid det aktuella svarstillfället. Det går därför inte heller att fastställa hur 
representativ enkäten är i förhållande till Bibelsajtens besökare. Tidigare studier 
ger inga entydiga indikationer huruvida online-enkäter attraherar svarande som 
är mer intresserade än genomsnittsbesökaren, eller om situationen är den motsat-
ta (Dawson 2000:4). Det är trots allt sannolikt, men inte säkert, att enkätmateri-
alet har blivit överrepresenterat av kyrkligt/frikyrkligt intresserade personer. 
Vidare finns en sannolikhet för att en online-enkät besvaras av personer med en 
viss vana att använda Internet. Här bör också nämnas att två frågor inte redovi-
sas i kapitel 5 på grund av ett oväntat stort bortfall. Det gäller dels enkätens 
fråga om allmän Internet-användning, dels dess avslutande fråga om tillgång till 
medieslag i hemmet. Givet dessa förutsättningar är resultatet av intresse eftersom 
det ger en allmän bild av Bibelsajtanvändares attityder. Denna undersökning kan 
betraktas som en första kartläggning av denna besökargrupp. 
 För intervjuundersökningens (kapitel 6) del gjordes ett urval bland dem som 
besvarat enkäten på Bibelsajten. Syftet var att få en representation ur olika ål-
dersgrupper liksom en jämn fördelning av kvinnor och män. Av stor vikt var 
också att få presentation från olika religiösa engagemangsgrupper och bibelläs-
ningsgrupper. 20 intervjuer kom att fullföljas, varav 13 kvinnor och 7 män. I 
gruppen utan gudstjänstdeltagande och bibelläsning fanns svårigheter att motive-
ra till deltagande. Detta var väntat. Denna grupp har därför blivit underrepresen-
terad i intervjumaterialet. Detta utgör sannolikt ett materialproblem och det 
diskuteras därför i anslutning till den slutliga analysen. Intervjuerna genomfördes 
som ett mellanting mellan semistrukturerad och strukturerad intervju och varade 
i cirka 1,5 timme. Vidare berördes intervjupersonernas erfarenhet och attityd till 
nya bibelprodukter, varvid några exempel på sådana förevisades.15 Intervjuerna 
spelades in på band och skrevs ut ordagrant. Dessa har genererat mellan 20 och 
30 sidor text per intervju, sammanlagt 460 sidor. Intervjuerna genomfördes i 

 
14 En kvalitativ bedömning gjordes av dubblettsvaren. 
15 Bibelmagasinet Lukasevangeliet, Bibeln – fantastiska historier ur det Gamla Testamentet/The 
Bible in Animation, Expedition Bibeln (cd-rom), Nya Bibeln och Bibeln – I begynnelsen (cd), en 
tidningsartikel med skärmdump från bibeln.se samt Stora Seriebibeln. 
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olika offentliga lokaler, exempelvis bibliotek. Även om representativitet inte har 
uppnåtts i förhållande till olika gruppers förekomst i enkätmaterialet, kommer 
intervjumaterialet att sammantaget kunna fördjupa bilden av den användargrupp 
som framkommit i Bibelsajtenkäten.16 
 Efter att ha presenterat de tre materialgrupperna, hur materialet har samlats 
in och de problem som är förknippade med denna typ av material, kommer nu 
undersökningens resultat att redovisas. 

 
16 Undersökningen skulle kunna vinna ytterligare på att tillföra jämförelsegrupper, exempelvis 
ungdomar med församlingsengagemang som inte använder Bibelsajten och religion på Internet. 
För denna undersökning, av mer explorativ karaktär, befanns det dock försvarbart att begränsa 
intervjugruppen till användare av Bibelsajten, då det redan inom denna grupp fanns en väsentlig 
kvalitativ spännvidd. 
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Resultat 

Bibeln och svenska folket 

Tidigare genomförda analyser av bibelläsandet i Sverige åren 1984 och 1999, 
tyder på att skaran regelbundna bibelläsare är ganska stabil (Pettersson 2000). 
Tvärtemot nedgången i gudstjänstbesök, har bibelläsandet inte minskat sedan 
1984. År 1999 var det fortfarande ungefär var tionde svensk över 18 år som läste 
bibeln regelbundet. Samtidigt visade denna undersökning att de indirekta bibel-
kontakterna hade blivit fler. Det skulle antyda, att fler personer får kontakt med 
bibeln på andra sätt än genom läsning av själva bibeln som bok. Detta kan ske 
exempelvis genom att individen lyssnar på radio, ser på tv eller läser annan litte-
ratur. Vidare var det år 1999 något fler, jämfört med 1984, som tyckte att bibeln 
är en viktig bok. Samtidigt förefaller fler svenskar uppfatta bibeln som en vanlig 
bok bland andra böcker. Pettersson (2000) tolkar detta som att resultaten verkar 
peka på att bibeln rör sig något ut från kyrkorummen. Det leder till att bibeln 
förlorar något av sin upphöjda status. Samtidigt kan resultatet förklaras i termer 
av att svensken numera har större förutsättningar för ett mer fritt och öppet för-
hållningssätt till bibeln. Resultatbilden är således komplex och visar på olika 
utvecklingstendenser.  

Svenska folket och Bibel 2000 

Det var mot denna bakgrund, som den aktuella SIFO-studien avsåg att undersö-
ka hur spridningen av den nya helbibeln, Bibel 2000, ser ut och hur svensken i 
gemen förhåller sig till bibelordet, så som det framträder i alternativa och medie-
rade former (radio, tv, annan litteratur, Internet). Undersökningen innehöll där-
för både frågor om bibelläsning och eventuella andra relationsytor till bibelordet. 
SIFO-undersökningens första fråga gällde innehav av Bibel 2000. Följande fråga 
ställdes: ”Har du fått och/eller köpt den nya bibelöversättningen, Bibel 2000?” I 
tabellerna 1 och 2 redovisas utfallet. Tabellerna visar att sammanlagt 15 procent 
av den svenska befolkningen antingen har fått eller har köpt den nya bibelutgå-
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van, Bibel 2000. Det är exakt halva gruppen (7,5 procent) som har fått den, me-
dan den andra halvan har köpt den.  
 

Tabell 1. Bibel 2000 och ålder.  

Procent. n=1000. N.S. 

  15-29 år
n=217 

30-49 år
n=329 

50-64 år
n=254 

65- år 
n=200 

Totalt 

JaFått/köpt Bibel 
2000 

, fått  8 7 7 8 7 
Ja, köpt 3 5 9 10 6 
Ja, både fått och 
köpt 

1 1 1 1 1 

Nej, Tveksam, vet 
ej 

89 87 83 81 85 

 Summa 101 100 100 101 99 
 
 
Tabell 1 visar tydligt att ungdomar oftare har fått bibeln, sannolikt i samband 
med konfirmation, medan de äldre både har fått och köpt den nya bibelutgåvan. 
Siffran 15 procent skall ses mot bakgrund av att Bibel 2000 lanserats så sent som 
hösten 1999.  Vid bok- och biblioteksmässan i Göteborg i oktober 1999 presen-
terades den nya helbibeln för första gången med hjälp av reklaminsatser som 
bidrog till stort nyhetsintresse. Som nämnts ovan överlämnades bibelöversätt-
ningen till riksdagen den 17 november samma år. Två år senare, hösten 2001, 
presenterades vidare bibelkommissionens noter, vilket medförde att den ”kom-
pletta” helbibeln enligt Bibel 2000 lanserades i oktober. SIFO-intervjun genom-
fördes i slutet av maj 2001, alltså ett och ett halvt år efter utgivningen av Bibel 
2000, respektive ett halvt år innan utgivningen av den kompletta helbibeln med 
noter. Mot bakgrund av den korta lanseringstiden (1,5 år) är det värt att notera 
att 15 procent av den svenska befolkningen redan har fått eller köpt Bibel 2000. 
Det är inte orimligt att anta, att detta beror på en aktiv lansering av Bibel 2000 
av kyrkor och samfund, exempelvis genom gåvor av olika slag. Detta skymmer 
dock inte det faktum att Bibel 2000 också har inhandlats av ett stort antal perso-
ner i Sverige, dvs. 7,5 procent, vilket motsvarar drygt en halv miljon svenskar. 
 Ett närmare studium av enkätens första fråga ger möjlighet att först och 
främst kontrollera hur innehav av Bibel 2000 förhåller sig till bakgrundsvariab-
lerna ålder respektive kön. Dessa sambandsundersökningar visar att äldre i större 
utsträckning än yngre har den nya bibelöversättningen. Av tabell 1 framgår att 
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19 procent av de svenskar som är 65 år och äldre, jämfört med 12 procent av 
befolkningen mellan 15-29 år, har Bibel 2000.  
 Ser vi vidare till kön som bakgrundsvariabel, har 17 procent av kvinnorna, 
jämfört med 12 procent av männen, Bibel 2000 (tabell 2). Även om de skillnader 
som uppträder i tabellerna inte är statistiskt signifikanta, går de ändå i förväntad 
riktning. Det är något fler äldre och fler kvinnor som både har köpt och fått 
Bibel 2000. Det är dock lika intressant att skillnaderna inte är större. Det visar 
att innehavet av Bibel 2000 står över traditionella ålders- och könsskillnader. 
Innehavet speglar därför andra faktorer som jag skall återkomma till. 
 

Tabell 2. Bibel 2000 och kön.  

Procent. n=1000. N.S. 

  Män 
n=442 

Kvinnor 
n=558 

Totalt 
n=1000 

Ja, fått  5 9 7 
Ja, köpt 6 7 6 
Ja, både fått och köpt 1 1 1 

Fått/köpt 
Bibel 2000 

Nej, Tveksam, vet ej 88 83 85 
 Summa 100 100 99 
 
 
Efter denna redogörelse för spridningen av Bibel 2000 inom den svenska befolk-
ningen, går redovisningen nu över till att behandla befolkningens sammanlagda 
kontakter med bibeln. Som introduktion berörs först de tidigare undersökningar 
av området som genomförts.  

Svenska folkets kontakt med bibeln mellan 1984 och 2001  

Efter att ha undersökt de indirekta bibelkontakternas omfattning framhåller 
Pettersson (1986), utifrån NT-81-projektets befolkningsundersökning, att svens-
ka folket är uppdelat i tre nästan lika stora delar. En knapp tredjedel (31 pro-
cent) uppvisade regelbundna, sammanlagda bibelkontakter, en tredjedel uppvisa-
de tillfälliga sådana kontakter och en dryg tredjedel (35 procent) uppvisade inga 
sådana kontakter över huvud taget. Pettersson framhåller att det på grund av 
bristande tillgång till jämförelsematerial då inte var möjligt att dra några mer 
analytiskt långtgående slutsatser. Han menar att resultaten kunde tolkas på olika 
sätt, beroende på värderingsmässiga utgångspunkter och önskemål. Analysen 
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visade dock sammanfattningsvis att två tredjedelar av den svenska befolkningen 
år 1984 hade regelbundna eller oregelbundna kontakter med bibeln. Både genom 
den ovan refererade undersökningen år 1999 och genom den SIFO-undersökning 
som denna studie bygger på, finns dock nu jämförelsematerial som gör att den 
tendens till ökning i de indirekta bibelkontakterna som kunde iakttagas mellan 
åren 1984 och 1999 nu kan fastställas.  
 

Tabell 3. Jämförelse av bibelläsningsfrekvens 1984, 1999 och 200117.  

Andel av svarande i befolkningsurval. Procent. 

Frekvens (84, 99) 1984 1999 2001 Frekvens (01) 
Aldrig 67 66   
Helger 11 14 73 Nästan aldrig eller aldrig 
Ibland 16 11 18 Ganska sällan 
Varje månad 2 3 6 Ganska ofta 
Varje vecka 2 3 3 Mycket ofta 
Dagligen 3 2   
Summa 101 99 100  
 
 
En jämförelse av bibelläsandet i Sverige mellan åren 1984, 1999 och 2001, visar 
att skaran ”regelbundna” bibelläsare är ganska stabil (tabell 3). Även om svarsal-
ternativen inte är identiska går det att påstå, att den direkta bibelläsningen i Sve-
rige varken har ökat eller minskat i någon större utsträckning. Tvärtemot ned-
gången i gudstjänstdeltagande, har bibelläsandet varit relativt stabilt under peri-
oden. Det är fortfarande ungefär var tionde svensk över 15 år som år 2001 
uppger sig läsa bibeln, mycket ofta eller ganska ofta. Som jag har påpekat ovan, 
är svarsalternativet ”ja, ganska ofta” mer tänjbart än svaret ”ja, varje månad.”18 
Det svarsalternativet torde också spegla önskvärda attityder till bibelläsning. 
Dessa kan skilja sig från ett verkligt, faktiskt beteende. För denna studie är det 
lika viktigt att få denna ”vidare” bibelrelation kartlagd. 
 Eftersom tidigare forskning visat, att de indirekta kontakterna med bibeln 
ökar i betydelse, är det av vitalt intresse att undersöka dessa kontakters omfatt-

                                                      
17 Som nämnts ovan i kapitel 3, är de tillfrågade 1984 16 –74 år, 1999 18 år och äldre respektive 
2001 15 år och äldre. 
18 Vidare finns en skillnad i frågeformulering. 2001 ingick frågan om bibelläsning som ett alterna-
tiv, i en fråga om olika sätt att ha kontakt med bibeln (”Man kan komma i kontakt med bibeln 
på olika sätt. Hur ofta har du kommit i kontakt med bibeln på något av följande sätt?”). 1984 
respektive 1999 ställdes en direkt fråga om hur ofta individen läser bibeln (”Ungefär hur ofta 
läser Du i bibeln?”). 
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ning också i denna studie. Det representativa befolkningsurvalet ställdes därför 
inför följande fråga: ”Man kan komma i kontakt med bibeln på olika sätt. Hur 
ofta har du kommit i kontakt med bibeln på något av följande sätt:” De alterna-
tiv de svarande hade att ta ställning till var ”genom att läsa den”, ”genom att gå i 
kyrkan”, ”genom att lyssna på radio eller se på tv”, ”genom att lyssna på inspel-
ningar på cd, kassett eller video”, ”genom att söka på Internet”, respektive ”ge-
nom att läsa annan litteratur”. För de olika formerna fick de svarande ange fre-
kvens enligt följande skala: ”mycket ofta”, ”ganska ofta”, ”ganska sällan”, re-
spektive ”mycket sällan eller aldrig”. Av tabell 4 framgår att det individuella 
bibelläsandet endast är ett av många sätt att komma i kontakt med bibelordet i 
Sverige. Undersökningen visar att de viktigaste  sätten för att få kontakt med 
bibeln är genom gudstjänstdeltagande, genom att lyssna på radio och se på tv 
samt genom att läsa annan litteratur. Först därefter kommer den direkta bibel-
läsningen som 9 procent mycket ofta eller ganska ofta ägnar sig åt. Det framgår 
alltså tydligt att det är vanligare att ofta komma i kontakt med bibelordet på 
något annat sätt än genom den direkta bibelläsningen. Det regelbundna läsandet 
motsvaras i stort sett av den regelbundna kyrkobesöksfrekvensen i Sverige. En 
sambandsanalys av de olika sätten att ofta komma i kontakt med bibeln visar att 
det är 30 procent av de svarande som har angivit minst ett av de olika sätten. 
Oftast har två eller tre av de fyra vanligaste alternativen i tabellen angivits. Detta 
ger ett delvis annat perspektiv på den regelbundna kontakten med bibelordet. Det 
bör också noteras att Internet inte har slagit igenom bland de svenskar som ofta 
söker kontakt med bibeln. Endast 1 procent av de svarande får ganska ofta kon-
takt med bibelordet genom att söka på Internet, medan 3 procent gör detta gans-
ka sällan. Kontakten via Internet finns således, men den är av jämförelsevis mar-
ginell omfattning.  
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Tabell 4. Olika sätt att få kontakt med bibeln.  

n=1000. Procent. 

Kontakt med bibeln… Mycket 
ofta 

Ganska 
ofta 

Ganska 
sällan 

Mycket 
sällan, aldrig 

Summa 

Genom att gå i kyrkan 5 9 36 50 100 
Genom att lyssna på radio eller se 
på tv 

3 11 23 63 100 

Genom att läsa annan litteratur 2 11 22 64 99 
Genom att läsa den 3 6 18 73 100 
Genom cd, kassett eller video 1 3 6 90 100 
Genom att söka på Internet 0 1 3 95 99 
 
 
Undersökningsmaterialet ger också möjlighet att kontrollera vilka personer som 
kommer i kontakt med bibeln med hjälp av olika medier. Nedanstående två ta-
beller identifierar mönster gällande två nyckelvariabler i sammanhanget, det vill 
säga ålder och kön. 
 

Tabell 5. Kontakt med bibeln, ofta eller sällan, på olika sätt jämfört med ålder.  

n=1000. Procent. 

 
 Ålder:  
Kommer ”Mycket ofta”, 
”ganska ofta” eller 
”ganska sällan” i kontakt 
med bibeln på något av 
följande sätt: 

15-29  
n=217 

30-49  
n=329 

50-64  
n=254 

65-  
n=200 

Totalt 
n=1000 

Signifikans 

Genom att gå i kyrkan 37 45 54 66 50 p<0,001 
Genom att se på radio/tv 24 22 44 66 37 p<0,001 
Genom att läsa annan 
litteratur 

35 28 33 49 35 p<0,001 

Genom att läsa den 19 22 27 44 27 p<0,001 
Genom att lyssna på cd, 
kassett eller video 

8 7 13 15 10 p<0,01 

Genom att söka på Inter-
net 

10 5 3 1 5 p<0,001 
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Tabell 5 visar att såväl den direkta som den indirekta bibelanvändningen är klart 
åldersrelaterad på två intressanta sätt. För det första blir det helt klart att de 
äldre grupperna i samhället i högre grad läser bibeln eller lyssnar till texter lästa 
för dem i gudstjänstsammanhang. Detta gäller också lyssnande till bibeltexter via 
radio eller tv, liksom vid läsning av annan litteratur. Däremot blir det också, för 
det andra, helt klart att det är ungdomar som i signifikant högre grad kommer i 
kontakt med bibelordet genom att söka på Internet. Även cd, kassett och video 
används i jämförelsevis högre grad av ungdomar för att få dessa kontakter. Re-
sultatet indikerar att det främst är den yngre generationen som nås av bibelns 
ökade tillgänglighet i nya medier som exempelvis Internet. 
 

Tabell 6. Kontakt med bibeln, ofta eller sällan, på olika sätt jämfört med kön.  

n=1000. Procent. 

Kommer ”Mycket ofta”, 
”ganska ofta” eller ”ganska 
sällan” i kontakt med bibeln 
på något av följande sätt: 

Män 
n=442 

Kvinnor 
n=558 

Totalt  
n=1000 

Signifikans 

Genom att gå i kyrkan 41 57 50 p<0,001 
Genom att se på radio/tv 38 36 37 NS 
Genom att läsa annan littera-
tur 

29 40 35 p<0,001 

Genom att läsa den 22 31 27 p<0,001 
Genom att lyssna på cd, kas-
sett eller video 

9 11 10 NS 

Genom att söka på Internet 5 5 5 NS 
 
 
En motsvarande analys av kvinnor och män och deras bibelrelationer, visar att 
kvinnor läser bibeln i större utsträckning än män (tabell 6). Kvinnor har också 
oftare kontakt med bibeln i andra former som genom kyrkobesök och genom 
läsning av annan litteratur. Könsskillnaden försvinner dock gällande kontakt 
med bibeln via radio/tv, liksom via cd, kassett eller video, samt via Internet. Det 
senare var inte ett förväntat resultat. Det antyder att relationen till bibelordet 
ökar för männen eller minskar för kvinnor, då dessa mer tekniskt baserade och 
medierade former av kontakter används. Det är vidare troligt att gudstjänstdelta-
gande via medier i hemmet inte påverkas på samma sätt av sociala förväntningar 
det som offentliga gudstjänstdeltagandet. 
 Frågan om huruvida de indirekta bibelkontakterna leder till att bibeln når 
vidare grupper än de personer som redan läser bibeln som bok adresserades re-
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dan av Pettersson (1986). Genom föreliggande material bjuds möjligheten att 
kvantifiera hur många som svarat att de ”mycket ofta”, ”ganska ofta” respektive 
”ganska sällan” har kontakt med bibelordet genom något av de svarsalternativ 
som erbjudits. Härigenom kan kontrolleras huruvida det är samma individer som 
å ena sidan läser bibeln som bok och som å andra sidan står för användningen av 
bibeln i andra former. 
 Av tabell 7 framgår, att 69 procent av det svenska folket mycket ofta, gans-
ka ofta eller ganska sällan har kontakt med bibelordet. Det är endast 31 procent 
som tagit avstånd från samtliga möjligheter till bibelkontakter genom att svara 
”mycket sällan eller aldrig”. Dessa kan sägas sakna kontakt med bibeln. Tabellen 
visar vidare att 24 procent får anses ha en liten eller rentav mycket liten kontakt 
med bibeln, eftersom de endast bejakat ett av alternativen. Oftast har dessa sva-
rande dessutom angivit att de ”ganska sällan” har dessa kontakter. Det gör att 
ytterligare 24 procent av den svenska befolkningen, det vill säga totalt 55 procent 
har mycket få kontakter med bibeln. Det är dock lika intressant att notera, att 13 
procent får anses ha en hög grad av kontakt med bibeln, eftersom de har bejakat 
minst 4 alternativ, och att ytterligare 32 procent kan anses ha en medelstor kon-
takt, då de bejakat minst två alternativ. Det är av naturliga skäl de alternativ som 
har den högsta frekvensen av ”ofta-svar”, dvs. ”mycket ofta” respektive ”ganska 
ofta”, som ingår i detta resultat. Det betyder att kontakten oftast sker genom att 
besöka en kyrka, genom att lyssna på radio/tv eller genom att läsa annan littera-
tur. Dessa alternativ kombineras delvis med intresset för att läsa bibeln som bok, 
som har ett betydligt lägre värde. Undersökningen visar således, sammantaget, 
att 45 procent av den svenska befolkningen har en medelstor till stor kontakt 
med bibeln och att denna kontakt oftast sker genom andra former av kontakt än 
genom direkt bibelläsning. Undersökningen visar också att endast 31 procent av 
befolkningen inte har någon kontakt med bibeln över huvud taget. Med tanke på 
det svenska samhällets ökade åsiktspluralism och mångkulturalitet är dessa resul-
tat värda att notera. De visar att Sverige, som ett bra exempel på ett nordeurope-
iskt land genom den historiska kontinuiteten med en relativt homogen kultur, 
fortfarande på ett tydligt sätt kan sägas vara beroende av en kristen kulturram 
för sin identitet. 
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Tabell 7. Kontakt med bibelordet.  

Andel svarande som för någon kontaktmöjlighet, angivit något av följande svars-
alternativ: mycket ofta, ganska ofta eller ganska sällan.  

n=1000. Procent.  

 Procent 

Ingen kontakt i någon form 31 

Liten kontakt; 1 form 24 
Medelstor kontakt; 2-3 former 32 
Stor kontakt; 4-6 former 13 
Summa 100 
 
 
Denna kontaktyta med bibeln utgörs endast av en kvantifiering av de nämnda 
resultaten. Kontaktytans kvalitativa innehåll är det svårare att ha någon säker 
uppfattning om. Detta hindrar inte att detta kvantifierade resultat är intressant 
att analysera mer ingående. I tabell 8 har denna ”kontaktskala” prövats i relation 
till de ovan angivna åldersgrupperna. En sådan analys visar att kontakterna med 
bibeln ökar med ålder. Det är de yngre som framför allt anger liten eller ingen 
kontakt, medan det omvända gäller för de äldre. Resultaten visar entydigt att det 
är människor över 50 år som har mest kontakt med bibeln. 42 procent av 15-29-
åringarna har ingen kontakt över huvud taget med bibeln, enligt vad de uppger. 
Motsvarande siffra för personer över 65 är 10 procent. Förhållandet är det om-
vända om vi studerar gruppen med stor bibelkontakt. Där är det 10 procent av 
de mellan 15-29 år som har denna kontakt, medan 26 procent av pensionärerna 
har denna höga kontaktnivå. 
 

Tabell 8. Kontakt med bibeln och ålder.  

n=1000. Procent. Signifikans p<0,001. 

Kontakt med bibeln, skala 15-29 år 
n=217 

30-49 år 
n=329 

50-64 år 
n=254 

65- år 
n=200 

Alla 
n=1000 

Ingen kontakt (=0) 42 39 28 10 31 
Liten kontakt (=1) 23 27 22 20 24 
Medelstor kontakt (2-3) 25 26 37 45 32 
Stor kontakt (4-6) 10 9 13 26 13 
Summa 100 101 100 101 100 
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En motsvarande kontroll av könsfördelningen visar, som väntat, att kvinnor har 
en högre grad av kontakt med bibeln än män. Det är dock värt att notera att 
skillnaden inte är större än den är. Då undersökningen inkluderar också indirek-
ta kontakter via media och annan litteratur stiger männens representation.  
 

Tabell 9. Kontakt med bibeln fördelat efter kön.  

n=1000. Procent. Signifikans p<0,001 

 
Kontakt med bibeln, skala Män  

n=442 
Kvinnor  
n=558 

Totalt  
n=1000 

Ingen kontakt (=0) 38 25 31 
Liten kontakt (=1) 22 25 24 
Medelstor kontakt (=2-3) 29 35 32 
Stor kontakt (=4-6) 11 15 13 
 
 
Genomgången har således visat, att kontaktytan mellan svenska folket och bibel-
ordet är betydligt större än om man endast beaktar de regelbundna bibelläsarna. 
Tar man hänsyn till att bibelordet förekommer i olika former som gudstjänst, 
radio/tv, annan litteratur och så vidare, samt även frekvensen för hur ofta männi-
skor tar del av bibelordet via dessa medier, framstår det tydligt att bibeln har en 
påfallande stark ställning i svenska folkets kulturella minne. Det är endast 31 
procent, alltså mindre än en tredjedel av befolkningen som uppger att de helt 
saknar kontakt med bibeln. Kontakten är större bland äldre än bland yngre. 
Även om kvinnor har större kontakt än män, visar resultaten att könsskillnader-
na jämnas ut då övriga kontakter med bibelordet via radio, tv och annan littera-
tur inkluderas i materialet.  
 Det faktum att kontaktytan är lägre bland unga svenskar, tillsammans med 
det faktum att färre ungdomar konfirmeras (Pettersson 1986:21; Sjöborg 1998; 
2000), och därmed får en bibel, indikerar att kontaktytan på längre sikt kan 
komma att minska. Vad detta betyder för det kulturella identitetsfrågorna får 
framtida studier utvisa. 

Attityder till bibeln i framtiden 

Frågan om det svenska folkets direkta och indirekta kontakter med bibeln följdes 
därefter upp med en fråga om bibelns roll i framtida svenskt kulturliv. Denna 
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fråga avsåg att undersöka individernas attityder till bibeln. Följande fråga ställ-
des: ”Hur viktig tror du att bibeln kommer att vara i svensk kultur i framtiden, 
inom följande områden?” Svarspersonerna fick därefter ange om de ansåg att 
bibeln i framtiden kommer att vara viktig eller oviktig ”inom skolan”, ”via radio 
och tv”, ”via kyrkorna”, ”via böcker och litteratur”, respektive ”via nya medier 
som cd-skivor och Internet”.  De svarande fick följande svarsalternativ att ta 
ställning till: ”mycket viktig”, ”ganska viktig”, ”ganska oviktig” respektive ”helt 
betydelselös”. I tabell 9 har resultatet ordnats efter medelvärdet i ”fallande ska-
la”. I frågeformuläret hade svarsalternativet ”mycket viktigt” värdet 1 medan 
alternativet ”helt betydelselös” hade värdet 4. Ett lågt medelvärde betyder såle-
des att svarspersonerna i hög grad bejakar bibelns ställning och roll inom det 
angivna området.  I den nedanstående texten slås alternativen ”mycket viktig” 
samt ”ganska viktig” samman till ”viktig”. Exempelvis blir de 59 procent av 
befolkningsurvalet som anser bibeln ”mycket viktig” för framtidens kultur via 
kyrkorna, tillsammans med 32 procent som angett ”ganska viktig” sammanlagt 
91 procent som anser denna betydelse som ”viktig”. 
 

Tabell 10. Bibelns betydelse för svensk kultur i framtiden.  

n=1000. Procent. 

”Hur viktig tror 
du att bibeln 
kommer att vara 
i svensk kultur i 
framtiden, inom 
följande områ-
den?” 

Medel
värde 

 

Myck-
et 
viktig 

Ganska 
viktig 

Ganska 
oviktig 

Helt 
betydel-
selös 

Tvek-
sam, 
vet ej 

Summa 

I kyrkorna 1,6 59 32 5 1 4 101 
I böcker och 
litteratur 

2,5 10 42 36 5 7 100 

I skolan 2,6 8 39 39 9 5 100 
I radio/tv 2,8 6 27 51 11 6 101 
I nya medier som 
cd-skivor och 
Internet 

3,0 7 24 45 14 11 101 

 
 
Tabell 10 visar att nästan hela svenska folket bejakar tanken på att bibeln kom-
mer att fortsätta att ha en viktig funktion i kyrkorna. Det resultatet är rimligt och 
väntat. Intressantare är att 52 procent respektive 47 procent menar att bibeln 
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kommer att ha en fortsatt viktig kulturskapande roll genom att förmedlas via 
olika typer av litteratur och genom skolans undervisning. Det är små grupper 
som anser att bibeln kommer att vara helt betydelselös för framtidens kultur. 
Däremot är det mindre grupper som tror att bibelns kulturella ställning kommer 
att förbli viktig inom media. En tredjedel tror på dess roll inom radio och tv, och 
nästan lika många, 31 procent, inom nya medier som Internet.  
 En kontroll av resultatets fördelning efter ålder och kön visar intressant nog 
på relativt små skillnader mellan dessa grupper då bibelns framtida roll under-
söks (tabellerna 11 respektive 12).  
 

Tabell 11 . Bibelns betydelse för svensk kultur fördelat efter ålder.  

n=1000. Procent.  

 
Bibelns betydelse 
för svensk kultur 
inom… 

15-29 år 
n=217 

30-49 år 
n=329 

50-64 år 
n=254 

65- år 
n=200 

Totalt      
n=1000 

Signifikans 

Kyrkorna 96 94 88 83 91 p< 0,001 
Böcker och  littera-
tur 

53 50 54 55 52 p< 0,001 

Skolan 47 45 46 53 47 p< 0,001 
Radio/tv 17 26 39 70 33 p< 0,001 
Nya medier, som 
cd och Internet 

26 32 34 28 31 p< 0,001 

 
 
Både kvinnor och män inom alla åldersgrupper bejakar tanken på att bibeln 
kommer att ha en kulturell roll också i framtiden inom kyrkorna. Detsamma 
gäller i stort sett tanken på att bibeln genom böcker och  litteraturen och skolan 
(små skillnader) kommer att ha denna kulturella roll. Där råder stor enighet. Det 
är kulturförmedlingen via radio och tv som uppvisar tydliga åldersskillnader. 
Detta resultat komplicerar bilden genom att ungdomarna uppenbarligen inte 
tilltror radio och tv denna kulturförmedlande roll. Resultatet speglar sannolikt 
djupare frågor som rör ungdomars medieanvändning som inte kan beröras utför-
ligt här. Sannolikt förknippar ungdomsgenerationen nämnda medieformer mer 
med underhållning och förströelse än andra kulturområden som berördes i den 
aktuella frågan. 
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Tabell 12. Bibelns betydelse för framtidens kultur fördelat efter kön.  

n=1000. Procent. 

Bibelns betydelse för 
svensk kultur inom… 

Män  
n=442 

Kvinnor  
n=558 

Totalt  
n=1000 

Signifikans 

Kyrkorna 89 92 91 NS 
Böcker och  litteratur 48 56 52 .011 
Skolan 41 52 47 .002 
Radio/tv 29 36 33 .032 
Nya medier, som cd 
och Internet 

28 32 31 .067 

 
 
Undersökningen visar således att nästan hela svenska befolkningen anser att bi-
beln kommer att fortsätta att ha en svensk kulturroll genom dess användning i 
kyrkorna. Vidare framgår att omkring halva befolkningen anser att bibeln kom-
mer att ha motsvarande roll inom de kulturbärande institutioner, som  litteratu-
ren och skolan innebär. En tredjedel av befolkningen tror på bibelns betydelse för 
kulturen inom radio och tv samt nya medier som cd och Internet. Det är samti-
digt en klar minoritet av de svarande som anser att bibeln kommer att vara helt 
betydelselös i framtiden. Undersökningen indikerar därför att betydande delar av 
svenska folket uppfattar bibelns framtida roll som del av det kulturella minne, 
som också nya generationer bör få del av. Intressant att notera är de lägre värden 
som noteras gällande etermediernas respektive nya mediers kulturförmedlande 
roll.   
 Till sist skall den ovan konstruerade ”kontaktskalan” prövas mot de attity-
der till bibelns framtida roll i svensk kultur, som detta avsnitt har undersökt.  
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Tabell 13. Attityd till Bibelns betydelse för svensk kultur i framtiden fördelad 
efter kontakt med bibeln – skala.  

n=1000. Procent.

Bibelns betydel-
se för svensk 
kultur inom… 

Antal kontakter med bibeln i någon form, ”mycket ofta”, 
”ganska ofta” eller ”ganska sällan” 

 

Anser 
vara 
viktig 
Totalt  Ingen 

kontakt 
En 
kon-
takt 

2-3 
kontakter 

4-6 
kontakter 

Signifikans 

Kyrkorna 91 89 89 91 97 p<0,05 
Böcker och  
litteratur 

52 36 49 60 78 p<0,001 

Skolan 47 33 46 55 65 p<0,001 
Radio/tv 33 17 26 39 70 p<0,001 
Nya medier, 
som cd och 
Internet 

31 20 28 32 58 p<0,001 

 

Denna undersökning visar att det finns en relativt bred förståelse för bibelns 
kulturrelaterade roll, som inte nödvändigtvis följer den egna bibelanvändningen. 
I stort sett alla grupper, oavsett bibelkontakt, bejakar åter tanken på bibelns 
kulturella roll inom ramen för kyrkorna. Det är visserligen stora skillnader mel-
lan personer med flera respektive få bibelkontakter, då bibelns kulturella roll via 
litteratur och skola undersöks, men det är lika anmärkningsvärt att en tredjedel 
av individerna utan någon som helst kontakt med bibeln trots detta anser, att 
bibeln kommer att ha en viktig framtida kulturell roll. Däremot faller siffrorna 
för denna grupp tydligt då radio/tv och nya mediers kulturförmedlande roll un-
dersöks. Det är främst bibelanvändarna själva som tror på dessa mediers framti-
da roll. Detta aktualiserar intressanta frågor att arbeta vidare med. Resultaten 
utgör dock sammanfattningsvis belägg för att bibeln i Sverige verkligen kan rela-
teras utanför skaran av regelbundna bibelläsare och har en tydlig förankring i 
den minneskedja som bär upp den svenska kulturens identitet (jfr Hervieu-Léger, 
2000). 

Sociala och geografiska skillnader 

Undersökningen ger möjlighet att jämföra innehav av Bibel 2000, kontakt med 
bibelordet genom olika medier eller former, samt attityd till bibelns framtida 
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kulturella roll inom olika sociala grupper och mellan olika geografiska regioner i 
Sverige. En sådan prövning indikerar först och främst, att de regionala mönster 
som i tidigare forskning kunnat identifieras gällande bibelläsning (Pettersson, 
1986:60ff) och gudstjänstbesök (Gustafsson, 2001), även går att belägga i före-
liggande material. Kontakten med bibeln är således starkare i norra Norrland 
(Västerbotten och Norrbotten) samt i regionen Småland och öarna (Öland och 
Gotland). I dessa geografiska områden har 62 procent medelstor eller stor kon-
takt med bibelordet och endast 22 procent ingen kontakt alls. Det svagaste om-
rådet är framför allt Storstockholmsområdet där 37 procent har medelstor eller 
stor kontakt med bibelordet och där 40 procent saknar denna kontakt. Häremel-
lan finns ett antal regioner som på grund av historiska, kulturella och socioeko-
nomiska faktorer representerar olika mellannivåer. Resultatet är väntat, då det 
överensstämmer med tidigare forskning angående regionala skillnader gällande 
gudstjänstbesök, musikgudstjänstbesök och kyrklig sed (Bromander 2001, Gus-
tafsson, 2001).  
 Gällande utbildningsbakgrund, visar en kontroll att signifikanta skillnader 
uppträder mellan gruppen som har utbildning på högst gymnasienivå och de två 
övriga grupperna. Av nedanstående tabell framgår att den grupp som i störst 
utsträckning saknar kontakt med bibeln är den med gymnasieskola som högsta 
utbildningsnivå. Gruppen med utbildning på högst grundskolenivå har istället, 
tillsammans med gruppen med högskoleutbildning, mer kontakt med bibeln. 
Resultatet sammanhänger med generationstillhörigheten. I gruppen med utbild-
ning på högst grundskolenivå, återfinns delvis äldregrupperna i materialet, och 
jag har ovan visat att dessa har en tydligt större kontakt med bibeln. Detta för-
klarar till viss del skillnaderna mellan olika utbildningsgrupper. 
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Tabell 14. Kontakt med bibeln jämfört med utbildningsnivå.  

n=994. Procent. Signifikans p<.001. 

Kontakt med 
bibeln, skala 

Grundskolenivå 
n=344 

Gymnasienivå 
n=381 

Högskolenivå 
n=269 

Totalt  
n=994 

Ingen kontakt (=0) 24 39 28 31 
Liten kontakt (=1) 24 23 25 24 
Medelstor kontakt 
(2-3) 

36 28 35 32 

Stor kontakt (4-6) 16 11 13 13 
Summa 100 101 101 100 
 
 
Gällande kontakt med bibeln och fackförbundstillhörighet, visar undersökningen 
inte på några signifikanta skillnader. Mindre skillnader uppstår ändå mellan LO-
medlemmar och medlemmar i TCO och SACO19. Det är fler bland LO-
medlemmarna som saknar kontakt med bibelordet: 43 procent av LO-
medlemmarna jämfört med 31 procent av materialets TCO-medlemmar, respek-
tive 29 procent för SACO-medlemmarna. LO-medlemmarna skiljer sig i detta 
hänseende dock inte mycket från dem som står utanför fackförbunden, vilka till 
38 procent saknar kontakt med bibelordet. De sociala skillnaderna är sammanta-
get svaga och huvudresultatet är snarast den stora samstämmigheten, oavsett 
utbildningsbakgrund och fackföreningsmedlemskap. Detta gäller både kontrollen 
mot ”kontaktskalan” och mot attityderna till bibelns framtida kulturella roll. Det 
är rimligt att tolka detta som större enighet än skillnader i synen på bibeln då 
social tillhörighet undersöks.  

Bibeln som kulturellt minne eller symbol 

Bibeln har av naturliga skäl ända sedan kristendomens införande, haft en stark 
position i svenskt religiöst och kulturellt liv. Även om bouppteckningar från 
1700-talet visar att svensken i gemen inte ägde en bibel, var bibelordet närvaran-
de genom både psalmboken och katekesen. Det är just under 1900-talet som 
bibeln fick allmän spridning i svenska hem. Detta kan ses som en följd av 1800-
talets väckelse som ökade intresset för bibelläsning, kyrkans konfirmationssed då 

                                                      
19 Landsorganisationen, Tjänstemännens Centralorganisation, respektive Sveriges Akademikers 
Centralorganisation. 



biblar började delas ut och ökade möjligheter att trycka och sprida billiga böcker 
(Pettersson, 1986:7f; 20f). I jämförelse med de nuvarande nivåerna där 9 procent 
av befolkningen är regelbundna bibelläsare, är det osäkert om större andelar 
verkligen läste bibeln själva för cirka 100 år sedan. Däremot har en ökad plura-
lism och ökade möjligheter att förmedla bibelordet förändrat bibelns ställning. 
Detta har resulterat i ökade kontaktmöjligheter.  
  
Det har i tidigare undersökningar av folkliga relationer till kyrkobyggnader i 
Sverige gått att visa, att grupperna som besöker kyrkobyggnaderna regelbundet 
för att delta i gudstjänster är relativt små (7 procent) medan de grupper som 
besöker kyrkobyggnaderna och deras kyrkogårdar med viss regelbundenhet, är 
betydligt större (19 procent). Av dessa undersökningar kan man också se att 45 
procent av befolkningen på de undersökta orterna har en känslomässig relation 
till byggnaden eller platsen, beroende på minnen från högtider i livet. Totalt 71 
procent anser det vara viktigt med en kyrkobyggnad på orten eller i kvarteret.  
Även om siffrorna inte grundar sig på ett SIFO-material, utan är resultat från 10 
representativa orter, tyder siffrorna på olika relationsnivåer där det religiösa 
engagemanget, den emotionella relationen, och den kulturella tillhörigheten av-
speglar sig20. Resultatet sammanfattas i tabellen nedan (Bäckström, 1997). 

Tabell 15. Den kyrkliga relationsskalan.21  

Procent. (Källa: Bäckström 1997) 

 
Gudstjänst i Svenska kyrkan minst en gång i månaden 
 

7 

Regelbundna kyrkobyggnadsbesökare 
 

19 

Hög samhörighetskänsla med kyrkobyggnaden 
 

45 

Viktigt med kyrkobyggnad på orten/i kvarteret 
 

71 

 
 
Det är intressant att notera att det är möjligt att dra vissa paralleller mellan kyr-
kobyggnadsundersökningens resultat och resultatet av denna studie. I tabell 16 
har resultatet från ovanstående redovisning sammanställts enligt samma princi-
per. Undersökningen visade för det första att 9 procent av svenska folket med 
                                                      
20 Antalet svarspersoner var 3591 (Bäckström, 1997:15).  
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viss regelbundenhet läser bibeln, och att 15 procent, för det andra, äger Bibel 
2000. Av dessa siffror är det den första som speglar ett religiöst engagemang där 
bibelläsningen är en naturlig del. Detta religiösa engagemang återfinns, huvud-
sakligen, i kyrkor och samfund i Sverige.  
 

Tabell 16. Relation till bibeln.  

n=1000. Procent. 

 
Läser bibeln ofta 9 

Har Bibel 2000 15 

Kontakt med bibeln på något sätt, ofta  30 

Kontakt med bibeln på något sätt, ofta eller ganska sällan 69 

Har bibel i hemmet22 89 

 
 
Analysen av kontakter med bibeln via olika typer av medier visade, för det tredje, 
att 30 procent av svenska folket ofta anser sig komma i kontakt med bibelordet. 
När de svarande som också uppgav sig komma i kontakt med bibeln sällan läggs 
till resultatet visar det sig att 69 procent ingår. Till detta kan läggas att 89 pro-
cent av svenska folket 1984 uppgav sig ha en bibel i hemmet (Pettersson, 
1986:20f). Även om relationen till kyrkobyggnaden och till bibeln inte kan jäm-
föras i alla avseenden, vill jag peka på intressanta paralleller mellan resultaten. 
Också gällande svenskens relation till bibeln kan en relationsskala noteras: från 
ett intensivt, religiöst engagemang, över ett känslomässig eller traditionsbaserat 
engagemang där bibeln används indirekt i olika former, till ett kulturellt engage-
mang23. Annorlunda uttryckt kan hävdas, att relationsskalan gällande bibeln 
tyder på att bibelboken fyller en förhållandevis central funktion som trygghets-
skapande symbol. Denna symbol finns till skillnad från kyrkobyggnaden i hem-

                                                                                                                            
21 Skalan är kumulativ. 
22 Pettersson, 1986:20f. 
23 Gällande relationsskalan för bibeln finns också andra aspekter än religiöst – kulturellt engage-
mang. Det gäller bland annat möjligheten till en privat användning av bibeln. Även om tidigare 
undersökningar (Pettersson 1986, Straarup 1987) pekar på tydliga korrelationer mellan försam-
lingsengagemang och bibelläsning, finns möjligheten att vara regelbunden bibelläsare utan att 
vara församlingsaktiv i någon form. 
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tt för det 
första kartlägga vilka dessa individer är (kapitel 5), och sedan, för det andra, 
studera vilka attityder dessa ungdomar har till bibelordet (kapitel 6). 

Bibeln och Internet 

edi-
ums roll för kontakten med bibelordet.  Innan resultatet redovisas skall fenome-
net Internet kort introduceras och Bibelsajten som webbplats beskrivas.  

                                                     

met. Man kan, med Bäckström (2001), diskutera om kyrkobyggnaden och bibeln 
står för kulturvärden, som en majoritet av den svenska befolkningen bejakar. 
 Utifrån resultaten från denna befolkningsundersökning framstår det mycket 
tydligt att en fördjupad analys, av vad som händer med bibeln och användningen 
av bibeln när den i allt större utsträckning används inte främst i traditionella 
former som läsning i hem och församling, utan mer privat via indirekta medie-
kontakter, ter sig angelägen. Det är således mot denna bakgrund vi nu vänder oss 
till dem som använder bibeln i ett av dessa massmedier, Internet, för a

Inledning 

Det andra materialet som vi nu skall ta oss an är den ovan beskrivna online-
enkäten. Den riktades till Bibelsajtens användare under två månader år 2001. 
Som ovan har påpekats grundades Bibelsajten24 år 1999 och hade vid tidpunkten 
för undersökningens genomförande cirka 1000 besökare per dygn (Hansson, 
2002). Detta är den första kartläggningen som har utförts av denna användar-
grupp. Totalt 722 enkätsvar har kommit in. Som också har påpekats tidigare, är 
representativiteten oklar, och resultatet får bedömas efter detta. Trots denna 
brist, kommer analysen att kunna bidra med en explorativ bild av ett nytt m

Några introducerande begrepp om Internet 

Internet är det internationella datornät som har den största utbredningen och 
som bygger på TCP/IP vilket är en standard för datorkommunikation25. www är 
en förkortning för world wide web, vilket kan beteckna såväl Internet som ett 
internt nät av sammankopplade datorer vid exempelvis en skola eller ett företag, 

 
24 www.bibelsajten.nu 
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van nämnda kommunikationsformer, där informativa sidor, sökfunk-
tioner, en interaktiv frågelåda, samt diskussionssidor hör till det mest känneteck-
nande.  

                                                                                                                           

så kallat intranät. Webbplats eller sajt är en samling av hemsidor under samma 
webbadress. Hemsida eller webbsida är en mängd information på en webbplats 
som man kan nå utan att behöva gå vidare via en länk; varje sida motsvarar ofta 
så mycket man kan se på skärmen samtidigt eller genom att rulla bilden. E-post 
betecknar ett elektroniskt meddelande överfört med hjälp av datorer vilket kan 
läsas vid valfri tidpunkt. Chatta betecknar däremot interpersonell kommunika-
tion i realtid via Internet. Chattandet kan ske med hjälp av olika programvaror 
på olika mötesplatser på Internet: antingen mellan två personer, i grupper, eller i 
offentliga ”rum”. Sådana rum kan vara tematiserade kring olika ämnen, språk, 
åldrar eller regioner. En diskussionsgrupp är ett forum för diskussion inom In-
ternet news eller Usenet news, men förekommer även på webbplatser. Här kan 
man skriva meddelanden, ofta kategoriserade i ämnesgrupper. Andra läser dessa 
vid valfri tidpunkt. Detta kallas för en asynkron kommunikationsform (Højsga-
ard, 1999; Lövheim, 2000, 2002). Diskussioner kan också föras på reguljära 
hemsidor där det fungerar på ett liknande sätt som diskussionsgrupper, dock 
utan att kräva särskilda programvaror. Ett exempel på detta är diskussionssidor-
na på Bibelsajten (2002). Bibelsajten kan sägas vara en webbplats med inslag av 
flera av o

 
25 Stycket baseras på definitioner främst från Højsgaard, 1999; Svenska datatermgruppen, 2001; 
Larsson, 2002. 



 

 

Figur 2. Bibelsajten. Skärmdump från www.bibelsajten.nu/bibelguiden.htm26  

Vad är Bibelsajten? 

Bibelsajten är en ekumenisk webbplats med syfte att vara en mötesplats kring 
frågor om bibeln och unga människors tankar om livet (Bibelsajten, 2002; Hans-
son, 2001). Det är Evangeliska fosterlandsstiftelsen, Svenska bibelsällskapet, 
Svenska baptistsamfundets ungdomsförbund, Svenska kyrkans unga, liksom de 
kristna studieförbunden,27 som står bakom sajten (Hansson, 2001). Ambitionsni-
vån kan sägas vara hög med en stark betoning på mötesplats för unga männi-
skors livsfrågor och frågor om bibeln, varför redaktören avsätter mest tid till 

                                                      
26http://www.bibelsajten.nu/bibelguiden.htm, tillgänglig  2003-04-10, kl 15.45 

27 Till de kristna studieförbunden räknades vid undersökningstillfället Frikyrkliga studieförbun-
det, KFUK-KFUM:s studieförbund och Sveriges Kyrkliga Studieförbund, SKS.  SKS bytte i januari 
2002 namn till Sensus och den 1 maj 2002 KFUK-KFUM:s studieförbund gick samman med 
Sensus. (http://www.kyrkanstidning.com/arkiv/2001/kt23/nyheter/sks.html samt 
http://www.kyrkanstidning.com/dagligt/2002/0204/020408dn2.html 2002-08-05 kl 09.22).  
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frågelådan respektive diskussionssidorna (Hansson, 2001). Sajten har en påtaglig 
ungdomskulturell orientering. Såväl artiklar som frågor visar på en uttalad 
bredd, liksom valet av de länkar som förekommer på sajten.28 Sajtens huvudmän 
menar i en programförklaring på Bibelsajten att ett torg för olika uppfattningar 
bättre speglar vad som är kristen tro, än en plats där ”bara de som kan det krist-
na språket och vet de rätta svaren känner sig hemma.”29 Webbplatsen erhöll i 
november 2001 tidningen Internetworlds pris för månadens bästa sajt, och moti-
veringen löd bland annat:  

 

Så här ska en bra frågelåda fungera! Det tog mindre än ett dygn innan jag fick svar 

på min fråga... Sajten är öppen för alla. Här tar prästerna frågorna på allvar och 

många gånger lämnas långa svar. Frågorna i arkivet pendlar mellan allt från 

kvantfluktuationer till förlåtelse om sex. De senaste frågorna är listade - dessutom 

finns alla frågor och svar sorterade efter ämne. Ambitiöst, välstrukturerat och 

smakfullt (Internetworld 11/01 enligt Bibelsajten, 2002).   

 
Hemsidan sköts av redaktören Mikael Hansson, församlingspedagog i Svenska 
kyrkan. Besökarnas frågor till frågelådan tas emot av redaktören som antingen 
meddelar att svar redan finns publicerat, eller inhämtar ett svar från någon av de 
resurspersoner som skriver svar till frågelådan vilka sedan publiceras. För närva-
rande består gruppen svarsskribenter huvudsakligen av präster och pastorer från 
de organisationer som är sajtens huvudmän. I stort sett alla svar publiceras och 
finns således kvar kategoriserade under skilda teman. Gällande diskussionssidor-
na förekommer att diskussioner initieras av besökare till sajten, liksom att teman 
initieras av redaktören. Moderering, eller ingrepp i insända texter, förekommer 
ytterst sparsamt och utifrån vissa kriterier; inlägg innebärande personangrepp, 
missbruk, lagbrott tolereras inte, utan tas bort. Till stöd har redaktören dels en 
referensgrupp med representanter för huvudmännen; dels är en redaktionsgrupp 
under bildande (Hansson, 2001). 

 
28 Artiklar förekommer ofta med referenser till så skilda tidningar och webbplatser som Frida, 
Veckorevyn, Nya Dagen, Wired och Skolverket, men även rollspelsförbundet Sverok, och teman 
som den omdiskuterade hårdsrocksartisten Marilyn Manson, svordomar, tionde och veganism; 
men också artiklar som utifrån en kristen fundamentalistisk syn är starkt kritiska till rockmusik 
som exempelvis Olof Edsinger, författare till boken Musikens makt (Förlaget Ordbild, 1997); 
vidare skilda uppfattningar utifrån kampanjen ”True Love Waits” och  ett stort antal artiklar om 
homosexualitet ur skilda perspektiv. 
29 http://www.bibelsajten.nu/omoss.htm 2002-08-05 kl 09.30 

http://www.bibelsajten.nu/omoss.htm
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Vilka använder Bibelsajten? 

Presentation   

Mot bakgrund av ovanstående presentation av Bibelsajten, skall användargrup-
pens sammansättning i olika avseenden nu presenteras. 
 

Tabell 17. Ålders- och könsfördelning. Bibelsajtenkäten.  

n=720. Procent.  

 
Åldersgrupp Kvinnor 

n=462 
Män 
n=253 

Totalt 
n=720 

-15 år 17 16 16 
16-19 år 41 32 38 
20-24 år 19 21 19 
25-29 år 5 11 7 
30-34 år 6 6 6 
35-45 år 8 7 8 
46- år 5 7 6 
Summa 100 100 100 
 
 
Tabell 17 visar inledningsvis, att 65 procent av användarna är kvinnor och att 
det finns en klar dominans av användare i åldersgruppen 16-19 år. Dessa utgör 
38 procent av materialet. Inte mindre än 73 procent är 24 år och yngre. Denna 
ungdomsbild förstärks då användarnas sysselsättning undersöks. Av tabell 18 
framgår att 72 procent totalt sett är studerande och att gymnasieåldrarna är de 
dominerande. Materialet antyder således, att Bibelsajtens användare framför allt 
är skolungdomar men att det finns en ”äldregrupp” av yrkesverksamma perso-
ner, som också besöker Bibelsajten. Det är endast 9 svarspersoner i materialet 
som är pensionärer. Den kvinnliga övervikten är särskilt tydlig i gruppen 16-19 
år, dvs. gymnasiegruppen. 
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Tabell 18. Sysselsättning. Bibelsajtenkäten.  

n=720. Antal och procent.  

 Antal Procent 

Grundskolestuderande 130 18 

Gymnasiestuderande 228 32 

Folkhögskola, Bibelskola 47 7 

Komvux-studerande 11 2 

Högskolestuderande 95 13 

Arbetslös 6 1 

Förvärvsarbetande 184 26 

Sjukskriven 10 1 

Pensionär 9 1 

Summa 720 101 

 
 

Användning av Bibelsajten 

Enkäten inkluderade också frågor om svarsgruppens användning av Bibelsajten. 
Frågorna gällde hur de svarande hade hittat till Bibelsajten, hur ofta de besökt 
Bibelsajten, och vilka sidor på sajten som de använder. Av tabell 19 framgår att 
de vanligaste sökvägarna till Bibelsajten går via kamrater (23 procent), länkar på 
Internet (23 procent) samt via sökmotorer på Internet (18 procent). Intressant att 
notera är att sammanlagt 15 procent svarar att ledaren eller pastorn i den lokala 
kyrkan tipsat om Bibelsajten – såväl svarsalternativet ”konfirmanduppgift” som 
”ledare i kyrkan tipsade” ryms inom denna grupp. 8 procent svarar att de fått i 
uppgift av läraren i skolan att använda Bibelsajten. Huvudresultatet är dock att 
sammanlagt 41 procent har hittat till Bibelsajten via andra funktioner på Inter-
net, som länkar eller sökmotorer. Detta visar att det finns en tydlig grupp av 
Internetanvändare i materialet, som också inkluderar användning av Bibelsajten i 
sin nätanvändning. 
 



              Diakonivetenskapliga institutet. Rapport nr. 6  50 

Tabell 19. Hur hittade du till Bibelsajten?  

n=720. Antal och procent.  

 Antal Procent 
Kompis tipsade 167 23 
Länk på hemsida på Internet 164 23 
Sökmotor på Internet 127 18 
Ledare i kyrkan tipsade 89 12 
Skoluppgift 58 8 
Artikel i tidning 47 7 
Annons i tidning 45 6 
Konfirmanduppgift 23 3 
Summa 720 100 
 
 
Det finns anledning att förmoda att det finns en grupp av frekventa Bibelsajtan-
vändare som ofta återkommer, liksom att det finns personer som besöker sajten 
oregelbundet eller rentav besökte sajten för första gången då enkäten besvarades. 
Denna frekvens undersöks genom följande fråga: Har du tidigare besökt Bibelsaj-
ten? De svarande fick därefter fyra svarsalternativ att markera. Resultatet fram-
går av tabell 20.  
 

Tabell 20. Tidigare besök på Bibelsajten.  

n=720. Procent. 

 
”Har du tidigare besökt Bibelsajten?” 
Nej, detta är första gången 34 
Ja men högst fem gånger 23 
Ja ungefär högst 20 gånger 9 
Ja fler än 20 gånger 34 
Summa 100 
 
 
Tabellen visar att en tredjedel har besökt Bibelsajten över 20 gånger, en tredjedel 
är förstagångsbesökare, medan en tredjedel utgör en mellangrupp. Om detta 
stämmer med verkligheten finns således i hög grad grupper med olika frekvenser 
i användningen. 
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Av nästa tabell framgår hur ofta ”återvändarna” besöker Bibelsajten. Den frågan 
är intressant för att förstå vilken roll sajten kan spela i användarnas livsåskåd-
ningsmiljö. Hela 24 procent av svarsgruppen som helhet återkommer till Bibelsaj-
ten åtminstone varje vecka, och inte mindre än 48 procent besöker sajten åtmin-
stone någon gång i månaden. Det tolkar jag som att Bibelsajten har möjligheter 
att vara ett påtagligt inslag i besökarnas livsåskådningsmiljö, även om enkäten 
inte kan svara på hur stor andel av dessa ungdomars Internetanvändning som 
utgörs av specifikt Bibelsajten. 
 

Tabell 21. Återvändningsfrekvens.   

n=720. Procent. 

Om du har besökt Bibelsajten tidigare, hur ofta? 
  Procent 
(Nej, detta är första gången) 34 
Varje dag 3 
Varje vecka 21 
Någon gång i månaden 24 
Mer sällan 18 
Summa 100 
 
 
Bibelsajtens sidor innehåller en mångfald av former och frågor om bibeltexter, 
liksom livsfrågor relaterade till bibeln, vilket framkom i presentationen av sajten 
ovan. Vilka sidor på Bibelsajten använder de som besvarat enkäten? Nedanstå-
ende tabell visar att de populäraste sidorna på Bibelsajten är den s.k. frågelådan, 
diskussionssidorna, och faktasidorna om olika bibelböcker samt de s.k. skojsi-
dorna. Detta visar att även om Bibelsajten är en kanal för fakta och information 
om bibelns böcker, är det i ännu högre grad de sidor som har en mer interaktiv 
karaktär som tilldrar sig det klart största intresset. Det är vidare betydligt vanli-
gare att läsa andras frågor och svar respektive diskussionsinlägg än att själv delta 
med inlägg eller egna frågor. 
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Tabell 22. Vilka sidor som används på Bibelsajten.  

n=722. Procent.  

”Om du besökt Bibelsajten tidigare, har du (flera alternativ kan markeras) …” Procent 
Läst andras frågor och svar i frågelådan 42 
Läst andras inlägg i diskussioner 37 
Sökt information om olika bibelböcker 31 
Besökt skojsidorna 31 
Läst filmrecensioner 28 
Använt länksamlingen 27 
Sökt information om hur ett bibelställe kan tolkas 26 
Läst musikrecensioner 26 
Själv deltagit i diskussioner 13 
Skrivit en fråga till frågelådan 12 
 

Till sist efterfrågades undersökningsgruppens Internetanvändning överhuvudta-
get. Frågan löd: ”Hur mycket använder du Internet?” Av tabell 23 framgår att vi 
har att göra med frekventa Internetanvändare. Inte mindre än 55 procent kopplar 
upp sig dagligen i minst en timme. Större delen av de övriga i svarsgruppen, 40 
procent, kopplar upp sig minst en timme i veckan.  
 

Tabell 23. Bibelsajtanvändarnas Internetanvändning..  

n=716. Procent.  

Minst en timme om dagen 55 
Minst en timme i veckan 40 
Mindre än en timme i veckan 5 
Summa 100 
 
 
Undersökningen har så långt visat, att vi verkligen har att göra med en grupp 
frekventa Internet-användare som återkommer till Bibelsajten regelbundet, det 
vill säga varje vecka eller minst en gång i månaden. Det handlar huvudsakligen 
om unga människor som har tillgång till Internet genom skola, högskola, i arbe-
tet eller i hemmet. Den dagliga Internet-användningen domineras av åldersgrup-
pen 20-30 år, medan den regelbundna Bibelsajtsanvändningen är mest frekvent i 
åldersgruppen 16-19 år. De mest aktiva användarna av Bibelsajten, i bemärkel-
sen regelbundna besökare, är således i gymnasieåldern. Inom denna grupp finns 
en övervikt av kvinnor. 
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 Undersökningen visar också att livsfrågeområdet tilldrar sig det största in-
tresset. Där dominerar läsande av andras frågor och svar i sajtens frågelåda. 
Ungdomarnas diskussionsinlägg i etiska, religiösa och sociala frågor är en annan 
huvudform. Båda dessa är  exempel på de mer interaktiva delarna av Bibelsajten. 
Dessa utgör således de mest besökta funktionerna på sajten. Även om detta in-
tresse för fråge- och diskussionssidorna är starkt, visar undersökningen att det är 
betydligt vanligare att läsa andras frågor och svar respektive diskussionsinlägg, 
än att själv delta i samtalet genom egna bidrag. Detta resultat kan sägas överens-
stämma med tidigare forskning (Lövheim, 2002). Det är också värt att notera, att 
31 procent av dem som tidigare besökt Bibelsajten, har sökt information om 
olika bibelböcker. Ytterligare 26 procent har eftersökt information om hur ett 
bibelställe kan tolkas.  
 Även om materialet är begränsat, är det inte orimligt att hävda, att Bibelsaj-
ten för en grupp unga människor fungerar som en livsåskådningsmiljö, där kon-
takten med bibelordet inte utgörs av direkt bibelläsning, utan går genom det nya 
medium som Internet innebär. Denna slutsats har vissa begränsningar, som jag 
återkommer till i nästa avsnitt. 

Religiöst engagemang 

Vi har så långt fått en bild av svarsgruppens sammansättning och deras Bibelsaj-
tanvändning. Det är nu angeläget att också få en bild av Bibelsajtanvändarnas 
religiösa relatering. Denna skall undersökas genom frågor om medlemskap i 
kyrkliga/frikyrkliga ungdomsgrupper, gudstjänstdeltagande och bibelläsning. Av 
tabell 24 framgår att ungefär halva gruppen är medlemmar i kyrkliga respektive 
frikyrkliga ungdomsgrupper. Det är alltså en grupp Bibelsajtanvändare med rela-
tivt stark kyrklig eller frikyrklig relatering som framträder i materialet.  
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Tabell 24. Medlemskap i kyrklig/frikyrklig ungdomsgrupp..  

n= 720. Antal och procent.  

 
Är du med i en ungdomsgrupp i någon kyrka? Antal Procent 
Ja, Svenska kyrkan med EFS 208 29 
Ja, någon frikyrka 161 22 
Ja, katolska kyrkan 2 0 
Ja, någon ortodox-österländsk kyrka 5 1 
Nej, inte medlem 344 48 
Summa 720 100 
 
 
Detta blir ännu tydligare då besöksfrekvensen i gudstjänster undersöks. Tabell 25 
visar att 66 procent av enkätens besvarare besöker gudstjänster regelbundet, det 
vill säga minst en gång i månaden. Det är endast 16 procent som tillfälligt eller 
nästan aldrig deltar i gudstjänster. Det handlar således om en svarsgrupp som i 
fråga om gudstjänstvanor avviker väsentligt från ett allmänt befolkningsurval.  
 

Tabell 25. Gudstjänstbesök.   

n=720. Procent.  

 
Deltar du i gudstjänster (ej dop, vigsel, begravning) i någon kyrka? 
  Antal Procent 
Varje vecka 269 37 
Varje månad 205 29 
Någon gång per år 127 18 
Bara vid jul/påsk 22 3 
Aldrig eller nästan aldrig 96 13 
Summa 720 100 
 
 
Detta mönster återkommer då bibelläsningsfrekvensen undersöks. Tabell 26 
visar, att 47 procent av de svarande själva läser bibeln minst en gång i veckan, att 
33 procent läser bibeln oregelbundet eller ibland, och att endast 19 procent upp-
ger att de aldrig eller nästan aldrig gör detta. Detta innebär att undersökningen 
speglar en ungdomsgrupp som i stort sett är bekant med bibeln.  
 



Tabell 26. Bibelsajtanvändarnas bibelläsningsfrekvens.  

n=718. Procent. 

 
Hur ofta läser du bibeln?  Antal Procent 
Varje dag 139 19 
Varje vecka 203 28 
Ibland 237 33 
Aldrig eller nästan aldrig 139 19 
Summa 718 99 
 
 
Även om bibelläsning och gudstjänstdeltagande inte behöver följa varandra visar 
tabell 27 att så verkligen är fallet i föreliggande undersökningsgrupp. Tabellen 
visar att vi har att göra med Bibelsajtanvändare som regelbundet läser bibeln och 
regelbundet deltar i gudstjänster. Detta är den största gruppen. Men det finns 
också en grupp som aldrig eller nästan aldrig läser bibeln själva och som sällan 
eller aldrig deltar i gudstjänster.  Dessa grupper utgör materialets ytterligheter. 
 

Tabell 27. Bibelläsning fördelad efter gudstjänstbesök.  

n=718. Procent,  p<0,001. 

     Läser bibeln 
Besöker gudstjänst Varje dag 

n=139 
Varje vecka 
n=203 

Ibland 
n=237 

Aldrig 
n=139 

Totalt 
n=718 

Varje vecka 68 56 23 4 36 
Varje månad 22 32 40 11 29 
Årligen 6 9 24 30 18 
Sällan/aldrig 4 3 13 55 17 
Summa 100 100 100 100 100 
 

 
En kontroll av dessa grupper mot användning av Bibelsajten visar mycket riktigt 
på tydliga samband. Det är regelbundna bibelläsare och gudstjänstbesökare som 
har den största besöksfrekvensen också på Bibelsajten. I tabell 28 redovisas en-
dast resultatet för gudstjänstdeltagande. Tabellen visar att sambandet finns men 
att detta samtidigt inte är entydigt. Det finns avvikelser från nämnda mönster. 
Även bland de mindre frekventa gudstjänstbesökarna finns grupper av återvän-
dare till Bibelsajten. Dessa grupper använder således Bibelsajten regelbundet, 
trots att de själva inte är regelbundna gudstjänstbesökare.   
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Tabell 28. Tidigare besök på Bibelsajten fördelat efter gudstjänstbesök.  

n=719. Procent, p<0,001. 

Gudstjänstbesöksfrekvens 

Har du besökt Bibelsajten 
tidigare? 
  

Regelbundet 
(minst varje 
månad) n=474 

Någon 
gång årli-
gen n=149 

Sällan eller 
 aldrig 
n=96 

Totalt 
n=719 

Nej, detta är första gången 23 52 62 34 
Ja men högst fem gånger 24 21 23 23 
Ja ungefär högst 20 gånger 12 4 2 9 
Ja fler än 20 gånger 41 24 14 34 
Summa 100 101 101 100 
 
 
I undersökningen av svarsgruppens religiösa engagemang framträder ytterligare 
en grupp. Det är de 15-åringar som uppger att de deltar i konfirmandundervis-
ning. Dessa utgörs av 20 procent av de svarande. Denna grupp har inte samma 
religiösa engagemang som medlemmarna i ungdomsgrupper, gällande vare sig 
gudstjänstbesök eller regelbunden bibelläsning. Här finns bland annat konfir-
mander som använder Bibelsajten på uppmaning av konfirmandledare, som ett 
inslag i konfirmandarbetet (Hansson, 2001). 
 

Bibelläsning och samfundstillhörighet 

Enkäten ger också en intressant möjlighet att undersöka eventuella samband 
mellan samfundstillhörighet och bibelläsningsfrekvens. Den fråga som används 
för att undersöka samfundstillhörighet, rör egentligen medlemskap i ungdoms-
grupp. Halva svarsgruppen har indikerat medlemskap i ungdomsgrupp i något 
samfund. I den återstående hälften återfinns individer som av olika skäl, bland 
annat ålder, inte är medlem i någon ungdomsgrupp men likväl har ett försam-
lingsengagemang. Givet att detta beaktas ger ungdomsgruppstillhörigheten ändå 
en indikation på samfundstillhörigheten i allmänhet. Frågan är intressant att 
undersöka, eftersom tidigare undersökningar pekar på tydliga samband mellan 
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variablerna bibelläsning och samfundstillhörighet (Straarup, 1987; Forstorp 
1992; Halvardson 2001)30.  
 

Tabell 29. Bibelläsning och medlemskap i ungdomsgrupp i någon kyrka.  

n=711. Procent. 

 
 Medlemskap i ungdomsgrupp 
Hur ofta läser du bibeln? Svenska kyrkan 

med EFS 
n=208 

Frikyrka 

n=161 
Nej 
n=342 

Varje dag 16 39 12 
Varje vecka 33 38 21 
Ibland 45 20 32 
Aldrig, nästan aldrig 
Summa 

6 
 
100 

4 
 
101 

35 
 
100 

 
 
Intressant att notera att den skillnad i bibelläsningsfrekvens mellan olika sam-
fund/livsåskådningsmiljöer som nämnda forskare tidigare kunnat konstatera 
också återfinns i Bibelsajtenkäten. Bland frikyrkoungdomarna är det betydligt 
vanligare att bibeln läses regelbundet – varje dag eller vecka. De svenskkyrkliga 
ungdomarna är i klart större utsträckning ”ibland”-läsare. I sammanhanget bör 
noteras att denna skillnad uppträder, trots att EFS-ungdomar har inkluderats31. 
Däremot är det få av ungdomsgruppmedlemmarna överlag som aldrig eller näs-
tan aldrig läser bibeln. Vidare, läser var tredje icke-medlem bibeln minst varje 
vecka, knappt var tredje ibland och drygt var tredje aldrig eller nästan aldrig. 
Här bör återigen erinras om att ett icke-medlemskap i en kyrklig/frikyrklig ung-
domsgrupp inte behöver innebära frånvaro av relation till församlingsengage-
mang. Även åldersfaktorn kan spela in här, i den meningen att ”nej-gruppen” 
innehåller dels unga icke-medlemmar, dels äldre tidigare medlemmar.  Vid en 
kontroll visar det sig dock, att 30 procent av dem som svarat att de ej är med-

                                                      
30 I materialet finns 7 personer som markerat medlemskap i Katolska kyrkan respektive Orto-
doxa, österländska kyrkor. För analysen i nedanstående tabell väljer jag att exkludera dessa 
personer ur svarsgruppen, då de utgör en alltför liten grupp, alltmedan deras samfundstillhörighet 
indikerar en annan tolkningsmiljö än de övriga samfund som finns representerade i materialet. 
Jag avstår därför från en sammanslagning av gruppen med någon annan. 
31 Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) är en väckelserörelse inom Svenska kyrkan som bland 
annat kan anses kännetecknad av en pietistisk bibelanvändning. 
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lemmar i en ungdomsgrupp, är sådana som inte regelbundet deltar i gudstjänster. 
Detta är en viktig användargrupp som enkäten har lokaliserat. Det är en ”icke-
grupp” som använder Bibelsajten, utan gudstjänst- eller ungdomsgruppengage-
mang.  

Sammanfattning 

Bibelsajten har etablerat sig som en mångfasetterad webbplats om livsåskådning 
och kunskap om bibeln. Genomgången av online-enkäten har givit grundläggan-
de information om vilka som använder sajten. Även om representativiteten inte 
går att fastlägga i vanligt hänseende är denna kunskap värdefull eftersom denna 
användargrupp aldrig undersökts tidigare (Dawson, 2000; Højsgaard, 2002).  
Undersökningen har inledningsvis visat att Bibelsajtens användare utgörs av ung-
domar med vana att använda Internet. Två huvudgrupper har identifierats; majo-
riteten med ett församlingsengagemang i kyrka eller frikyrka, och en minoritet 
som saknar ett sådant engagemang. 
 Undersökningen visar att det stora flertalet användare är ungdomar under 
24 år, att fler är kvinnor, särskilt i gymnasieåldrarna, och att en majoritet är 
kyrkligt eller frikyrkligt engagerade. Detta gör att en majoritet är bekanta med 
bibeln som bok även om undersökningen också har identifierat variationer i bi-
belanvändningen. Att flertalet användare har ett engagemang i kyrka eller frikyr-
ka bör tolkas så, att sajten fungerar som en mötesplats för diskussion kring frå-
gor som åtminstone delvis också behandlas i de lokala församlingssammanhang 
där dessa ungdomar deltar. Att anonymt kunna ställa frågor, läsa andras frågor 
och svar liksom att delta i diskussioner, kan för denna grupp utgöra ett väsentligt 
komplement i förhållande till det lokala församlingsengagemanget. Möjligheten 
finns också att på Bibelsajten finna gehör för uppfattningar som i det lokala 
sammanhanget är i minoritet eller ”stigmatiserade” av olika skäl. Som nämnts 
ovan uttalar sajtens huvudmän i en programförklaring att de genom att tillhan-
dahålla ett torg (dvs. Bibelsajten) för olika uppfattningar, bättre speglar vad som 
är kristen tro, än om de skulle tillhandahålla en sajt där ”bara de som kan det 
kristna språket och vet de rätta svaren känner sig hemma”. Man vill alltså utgöra 
ett alternativ till en ”religiös innevärld”. På Internet förekommer andra sajter 
som i större utsträckning vänder sig till kristna, ibland inom en specifik tradition. 
Ett exempel på en sådan är den av Frälsningsarmén drivna ”ekumeniska” ung-
domssajten Powerlife. Powerlife är en ”webb-community för kristna ungdomar” 
vilken för registrering och medlemskap kräver att församlingstillhörighet anges. 
Resultatet att två tredjedelar av Bibelsajtens besökare har ett aktivt församlings-
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engagemang skulle kunna tolkas som ett slags överkonsumtion av information 
och diskussion kring bibeln av en grupp som redan har församlingskontakt. Det 
är dock rimligare, vill jag hävda, att tolka resultatet som att Bibelsajten i stor 
utsträckning kan fungera som ett komplement till det lokala församlingsengage-
manget, och att ett sådant komplement kan ha en stor betydelse för den enskilda 
unga individen. En sådan tolkning är också i överensstämmelse med andra studi-
er (Campbell 2000; Lövheim 2000; 2002). 
 Samtidigt är också ett centralt resultat att en grupp användare framträtt som 
saknar församlingsengagemang. För denna grupp, uppskattningsvis en tredjedel 
av svarsgruppen, möjliggör Bibelsajten en kontakt som bidrar med såväl kunskap 
om bibeln, som en diskussion om bibeltolkning och livsfrågor. Genom att detta 
sker anonymt med hjälp av Bibelsajten ges individen möjlighet att kringgå de 
sociala barriärer som kan omge ett lokalt församlingsengagemang. Denna grupp 
verkar vara sammansatt av personer med skilda motiv för sitt besök på Bibelsaj-
ten: konfirmander och skolelever utgör två huvudgrupper. Ett allmänt kunskaps-
sökande kan utgöra ett annat motiv. Huruvida deras kontakt med Bibelsajten 
bidrar till en mer utvecklad bibelanvändning eller eventuellt församlingsengage-
mang finns dock inte möjlighet att ur enkäten vinna kunskap om. 
 Kring båda dessa huvudgruppers användning av Bibelsajten som enkäten 
identifierat, finns således frågor om vilken roll användningen av Bibelsajten spe-
lar för respektive grupps bibelanvändning, varför rapporten nu går över till nästa 
delundersökning. 

Bibeln och ungdomarna: 20 Bibelsajtanvändare tolkar 
bibeln 

Inledning 

Den redovisade online-enkäten har givit en översiktlig bild av kategorin Bibelsaj-
tanvändare. Vi har sett att den grupp som har besvarat enkäten domineras av 
ungdomar som har en kyrklig eller frikyrklig relatering, både genom regelbundna 
gudstjänstbesök och genom bibelläsning. En övervikt är kvinnor. Samtidigt är en 
tredjedel inte regelbundna gudstjänstdeltagare och drygt hälften är inte regel-
bundna bibelläsare. För att få en klarare bild av Bibelsajtanvändarnas synsätt på 
bruket av bibeln i olika och delvis nya medier, deras synsätt på bibeln och förstå-
else eller mottagande (reception) av bibelordet, relaterat till deras livsåskåd-
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ningsmiljö, det vill säga den församling, ungdomsgrupp eller övriga grupper som 
de tillhör, har online-enkäten kompletterats med denna intervjuundersökning. 
Syftet är att få en djupare förståelse av hur Bibelsajten används i relation till ung-
domarnas synsätt och eventuella församlingsengagemang. 
 Informanterna är valda bland dem som svarat på online-enkäten på Bibelsaj-
ten. Valet har skett utifrån kvalitativa kriterier med så hög grad av spridning 
mellan olika grupper som möjligt. Materialet består av 20 intervjuer. Intervjuti-
den var cirka 1 timme och 15 minuter. Av de intervjuade är 7 män och 13 kvin-
nor. 9 personer kommer från en svenskkyrklig kontext, 8 kommer från en fri-
kyrklig kontext och 3 personer har en mer diffus eller oklar kyrklig relatering. 
Informanterna är mellan 15 och 24 år32. Intervjuformen kan beskrivas som ett 
mellanting mellan en strukturerad och semistrukturerad intervju. Utöver frågor 
om bibelanvändning och bibelsyn, erfarenhet av och attityd till bibeln i nya me-
dier, liksom religiös bakgrund och livsåskådning, ingick också ett moment av 
receptionsstudium, det vill säga förståelse av bibeltexten insatt i de svarandes 
totala sammanhang. Med receptionsstudium förstås i detta fall en undersökning 
av den meningsskapande process med hjälp av vilken individen tolkar ett mass-
medierat fenomen.33 Det som görs till föremål för receptionsstudien är en specifik 
bibeltext som de intervjuade fått analysera34.  
 I denna analys kommer frågor som avser de svarandes bibelsyn att fokuse-
ras. Med detta avses olika sätt att uppfatta den aktuella bibeltexten, dels i rela-
tion till en naturvetenskaplig beskrivning av världens uppkomst, dels i relation 
till ett könsperspektiv, det vill säga textens betydelse för förhållandet mellan man 
och kvinna. I syfte att bygga upp förståelsen av ungdomarnas livsåskådningsmil-
jö, har också ställts frågor om bibelanvändning, liksom frågor om deras erfaren-
het av och syn på bibeln i olika nya medier.  I bilaga 7 återges den frågeguide 
som använts. Vid intervjun berördes även ytterligare en bibeltext, vilken dock 
inte görs till föremål för denna analys35. Detta beror på att den använda texten ur 

 
32 Sannolikt var ämnet för intervjun något som bidrog till att det ur gruppen utan religiöst enga-
gemang var betydligt svårare att rekrytera intervjupersoner. Mot bakgrund av resultaten av an-
vändarenkäten (kap 5) vore det rimligt att de grupper som i materialet endast representeras av 
Disa (religionsintresserad men icke-troende, utan religiöst engagemang) respektive Olof (nyom-
vänd kristen, söker material för egen uppbyggelse) utgör en inte försumbar del av användarna av 
Bibelsajten. 
33 se 3.1 för en redogörelse för Lindermans modell. 
34 1 Mos. 2: 4-25. Texten återges i bilaga 9.1.1. 
35 Joh. 8:1b-11. Texten återges i bilaga 9.1.2 i syfte att ge en bild av vad som berördes vid inter-
vjutillfället. Även om samtalet om text 1 generellt föregick samtalet om text 2 vid intervjutillfälle-
na, förekom också referenser och återkopplingar till text 1 även senare under intervjuns gång. 
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Första Mosebok på ett tillräckligt sätt har givit material för analysen av bibelsy-
nens relation till övriga synsätt på kön och vetenskap, allt insatt i relation till 
livsåskådningsmiljön och medieanvändningens betydelse. 

Bibelsyner - begreppsdefinitioner 

I enlighet med de indelningar av olika bibelsyner som projektet NT-81 har redo-
visat, har jag valt att använda tre indelningar. I anslutning till Straarups under-
sökning (1987: 27-29) har jag för det första valt att använda begreppet kreatio-
nism för den uppfattning som menar att bibeltexten har auktoritet framför ett 
naturvetenskapligt förklaringssätt. Inom ramen för detta synsätt (kreationism) är 
bibelordet överordnat andra tolkningssystem. För det andra har jag för den 
ståndpunkt som Straarup benämner teologisk hermeneutisk bibelsyn valt att 
använda benämningen symbolisk bibelsyn (jfr Straarup 1987: 27f). Det beror på 
att jag anser att den benämningen bättre svarar mot den grundhållning som in-
nebär att bibelordet inte är överordnat andra tolkningssystem. För det tredje 
ansluter jag mig till Straarups språkbruk rörande den humanistiska bibelsynen 
(1987:27f). Den benämningen är en semantisk förenkling av det begrepp, huma-
nistisk existentiell bibelsyn, som Straarup hämtar från Pettersson (1986:88ff). 
Grundmeningen med en humanistisk bibelsyn kvarstår ändå oförändrad: bibel-
texten uppfattas innehålla ”… mycken livserfarenhet men [sakna] gudomligt 
ursprung” (Pettersson 1986:89). Den symboliska och den humanistiska bibelsy-
nen skiljer sig åt, på det sättet, att det enligt en symbolisk bibelsyn finns ett gu-
domligt budskap i de bibliska texterna, ett förhållande som en humanistisk 
grundhållning inte bejakar.  
 För att undersöka de svarandes bibelsyn har jag gått tillväga på två sätt: För 
det första har jag använt en fråga som förekommit i tidigare undersökningar, 
bland annat i Projekt NT-81 (Pettersson, 1986:107; Straarup, 1987:22ff; Petters-
son, 1990).  Frågan lyder: ”Det finns olika sätt att se på bibeln. Vilken av följan-
de uppfattningar ligger närmast din egen? A. Bibeln är Guds rena ord och därför 
är den bokstavligen sann; B. Bibeln har inspirerats av Gud men den är skriven av 
människor och måste därför tolkas på nytt i varje tid; C. Bibeln innehåller myck-
en livsvisdom men Gud har inte påverkat den på något speciellt sätt; D. Ingen 
uppfattning om detta.” Frågan har presenterats med sina svarsalternativ på ett 

 
Därför anges att text 2 funnits med vid intervjutillfället, utan att den görs till föremål för analysen 
i föreliggande kapitel. 
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kort, varefter intervjupersonen kunde svara och motivera sig. För det andra har 
frågan om bibeltolkning tagits upp i anslutning till analysen av nämnda bibeltex-
ter. På detta sätt kartläggs de intervjuade ungdomarnas bibelsyn; såväl den no-
minella, som den bibelsyn som aktualiseras av de bibeltexter som berördes i in-
tervjun. Med en nominell bibelsyn menas här den explicita bibelsyn som de inter-
vjuade uppger när de tillfrågas om detta med hjälp av nämnda svarskort. Genom 
att gå tillväga så, kan eventuella diskrepanser blottläggas mellan en individs ex-
plicita bibelsynsuppfattning och den tolkningsrepertoar som individen använder 
för att skapa mening i de aktuella texterna. Texten har valts för att ge möjlighet 
till problematisering av tolkningsfrågor. 

Presentation av de intervjuade ungdomarna 

I det följande skall en mer utförlig presentation ges av de ungdomar som ingår i 
studien. Presentationen är disponerad efter de tre bibelsyner som har presenterats 
ovan, och som finns företrädda bland informanterna. Presentationen speglar 
därmed en nominell bibelsyn. Denna presentation avslutas med en översikt i 
tabellform (tabell 30). Man kan alltid diskutera om en indelning av detta slag är 
relevant att göra redan på detta stadium i materialredovisningen. Indelningen, är 
som vi skall se, inte helt okomplicerad. Glidningar i uppfattningar finns tydligt 
uttryckta. Trots detta finns det ett värde i att följa de svarandes egna bestäm-
ningar i svaren på frågor om bibelsyn som ställdes i intervjun. Det är dessa svar 
som utgör grunden för den följande redovisningen. Detta visar på tydliga skillna-
der mellan svarspersonerna, något som avtecknar sig i följande resultat. Intervju-
personernas namn är fingerade av hänsyn till deras anonymitet. Varje intervju-
person presenteras genom att först ange vederbörandes ålder och sysselsättning, 
religiös relatering och religiöst engagemang.  Därefter anges om den intervjuade 
använder sig av kristen populärmusik, religion på Internet eller annan ”medie-
rad” religiositet. På detta sätt kan en ingående beskrivning av intervjupersonen 
ges.  

 Ungdomar med kreationistisk bibelsyn 

Björn är 24 år och datastuderande. Han är uppvuxen i en familj som tillhörde en 
pingstförsamling men som under hans uppväxt lämnade församlingen för att 
bilda ”mer fria grupper”. I hemmet förekom regelbunden bön och bibelläsning. 
Han är döpt i pingstkyrkan, men konfirmerades i Svenska kyrkan (”för att följa 
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med strömmen”). Han deltar numera inte regelbundet i gudstjänster. Han tycker 
att det är svårt att hitta en församling och form som passar honom. Han lyssnar 
på cd-skivor i WOW-serien liksom rockgruppen U2. På Internet lyssnar han på 
kristen streamad radio36 från USA, främst Kenneth Copeland ministries37. Tidiga-
re använde han Bibelsajten en hel del, men slutade då han inte trivdes med dis-
kussionsklimatet: ”[Björn:] Det var ju väldigt tydligt att ordet var fritt om man 
säger så.” Björn använder sig också av kassetter från konferenser inom pingst- 
och trosrörelserna.  
  
Erik är 16 år och går första året på naturvetenskapligt program i gymnasiet. Han 
är aktiv i Pingstkyrkan, och har även bott i Afrika med sin familj som missionä-
rer under några år under uppväxten. Gällande bibelsyn stannar han först, när 
han får välja bland alternativen, inför den symboliska; dock förtydligar han sig 
och framhåller att han lutar mer åt bibeltro än evolutionism. Han lyssnar en del 
på kristen popmusik och är medlem i Livets Ords Youth Club, där medlemmar-
na regelbundet får kassetter med undervisning hemsänt, liksom möjlighet att 
köpa cd-skivor med kristen musik billigt. Medlemskapet där fick han i present av 
sina föräldrar. Bibelsajten använder han en del, tillsammans med bl. a. Cross-
net38, men han uppfattar Bibelsajten som ibland något för liberal. 
 
Felipe är 24 år och ekonomistuderande. Han är född i Latinamerika och när han 
var 10 år anslöt sig familjen till pingströrelsen. När han var 13 år kom han till 
Sverige. Han har varit aktiv i Pingstkyrkan under tiden i Sverige, men han har 
däremot inte deltagit i gudstjänster de senaste två åren. Felipe ber dock varje dag. 
Han betecknar sig som mittemellan kreationistisk och symbolisk bibelsyn. Han 
läser Nya Dagen på Internet. Bibelsajten utgör en mindre del av hans övriga In-
ternetanvändning. Musikmässigt föredrar han tyngre kristen hårdrock och svart 
gospel. Ibland tar han del av kassetter och videor från möten och konferenser 
huvudsakligen inom pingströrelsen. 
 
Ida är 15 år och går i årskurs 8. Tillsammans med sin familj är hon aktiv i 
Pingstkyrkan där hon utöver gudstjänster deltar i ungdomssamlingar med bibel-
undervisning. Hon läser kristna dagstidningar, men finner det svårt att hitta 

 
36 Enligt Svenska datatermgruppen vid KTH (2001) bör den vardagliga termen streamad översät-
tas med direktuppspelad. 
37 http://www.bvov.org/live/index.php 2002-09-08, 22.05. 
38 http://www.crossnet.se är en kristen portal med ett antal tjänster som bl. a. förbön, community, 
webbhotell (tillgänglig 2003-01-13, kl. 23.10). 

http://www.crossnet.se/
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kristna sajter på Internet. Hon lyssnar på kassetter med predikningar från möten 
och konferenser, och hon har varit på den kristna musikfestivalen Rock the Glo-
be. 
 
John är 17 år och studerar vid ett gymnasieprogram med datainriktning. Han är 
uppvuxen i en pingstförsamling. Han byter dock för närvarande till en annan 
pingstförsamling där han sedan ett par år är mycket engagerad i ungdomssam-
lingar och gudstjänstbesök. Han är döpt i Pingstkyrkan men även konfirmerad i 
Svenska kyrkan. Bibelsajten är en av flera kristna sajter han använder på Inter-
net. Han läser en del kristen populärlitteratur: John Bevere, Benny Hinn och 
Stanley Sjöberg. Han läser Nya Dagen, främst insändarna. John lyssnar också på 
lovsånger och kristen populärmusik.  
  
Rosanna är 20 år och efter avslutad gymnasieutbildning arbetar hon nu som 
alltiallo på reklambyrå. Rosanna är uppvuxen inom Pingstkyrkan där hon ännu 
är mycket aktiv, med aktiviteter flera gånger i veckan och även engagemang som 
frivillig ledare. Rosanna ber ”väldigt ofta”, ”går i bön” och använder därvid ofta 
sångtexter och bibeltexter. Hennes bibelsyn kan beskrivas som kreationistisk 
(”A, absolut!”), samtidigt som hon reserverar sig för att ”allt är sant men måste 
tolkas i varje tid”. Rosanna läser tidningarna Nya Dagen och Petrus, liksom 
Världen idag, Pingst.nu samt församlingens tidning. Hon är med i den kristna 
musikklubben Connection och lyssnar på gospel, barnmusik, pop, R & B 
(=rhythm’n’blues). Rosanna uppger att ungefär hälften är kristet och hälften 
profant av det hon lyssnar på. På Internet använder hon Crossnet och himlen.nu 
men även lokala kristna sidor, liksom Bibelsajten. Hon lyssnar även på kassetter 
från möten och konferenser. 
 
Uno är 23 år och studerar juridik, även om han för närvarande kompletterar 
med filosofistudier. Uno har nästan inga kristna kompisar och ingen kristen i 
familjen, men läser bibeln och ber varje dag. Om han någon gång deltar i guds-
tjänst, följer han med en vän som brukar delta i möten inom trosrörelsen. Musik-
smaken inkluderar R & B (=rhythm’n’blues) och gospel. Uno är en stor Internet-
användare och använder ett flertal kristna sajter, bland annat Bibelsajten. 

Ungdomar med symbolisk bibelsyn 

Anna är 20 år och studerar till socionom. Hon är konfirmerad inom Svenska 
missionsförbundet där hon också varit engagerad inom ungdomsförbundet SMU. 
I sin tillvaro som studerande deltar hon dock inte i söndagliga gudstjänster i nå-
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gon församling, utan den kristna studentföreningens andaktssamlingar får fylla 
den funktionen istället. Hon läser tidningen Trots Allt (så småningom hela tid-
ningen). Cirka en tredjedel av den musik hon lyssnar på är kristen. Hon tycker 
att Bibelsajten har en bra innehållslig bredd. Hon tycker att det bland annat med 
hänsyn till att hon kan tänka sig att framöver arbeta med ungdomar är intressant 
att se hur man kan tolka bibeln och svara på ungdomars frågor. 
 
Cecilia är 20 och studerar på komvux. Hon konfirmerade sig för att trotsa sina 
föräldrar, men sedan konfirmationen blev hon kvar i ett svenskkyrkligt engage-
mang inom ungdomsgrupp, som barnledare och som kyrkvärd. Psalmboken är 
för Cecilia viktigare än bibeln. Hon lyssnar inte på kristen populärmusik ([Ceci-
lia]: ”Finns det?” skrattar till). Hon läser ibland andakter i kyrkliga tidningar. 
Hon använder Internet en hel del men religionen, exempelvis Bibelsajten, utgör 
endast en liten del av den användningen. 
 
Gabriella är 22 år och teologistuderande. Hon deltog i konfirmationsläsning av 
mer traditionella skäl. Detta ledde dock till att hon engagerade sig i Svenska kyr-
kans unga. Hon deltar i gudstjänst åtminstone en gång i veckan. Gabriella upp-
skattar bibeln på Internet (www.bibeln.se), liksom möjligheten att läsa frågor och 
svar på Bibelsajten. Hon läser Kyrkans tidning, tycker att SerieBibeln är dåligt 
gjord men att Per Oscarssons bibelrecitation i SVT var bra39.  
 
Heli är 20 år och språklärarstuderande. Hon är konfirmandledare inom Svenska 
kyrkan där hon varit med sedan sin egen konfirmation. Tidigare blev det guds-
tjänstbesök genom engagemang i en kyrkokör, men dessa har numera upphört. 
Heli är en stamgäst på Bibelsajten och tycker att det är viktigt att kyrkan finns 
med i det offentliga samtalet. Svenska kyrkans reklamkampanj ”Letar du på rätt 
ställe?” är ”helt underbar” därför att den väcker diskussion. bibeln.se uppskattar 
hon också och använder ofta. 
 
Lisa är 16 år och går första året i gymnasieskolan. Uppvuxen med kyrkobesök, 
kyrkomusik och barngrupper i en ”högkyrklig” församling i Svenska kyrkan, har 
hon även efter sin egen konfirmation kommit att engagera sig som bl. a. konfir-
mandledare. Hon finner att det inte går att tolka bibeln bokstavligt eftersom det 
”är ju så mycket som uppenbarligen inte stämmer i våran tid… till exempel att 
man inte får skiljas eller att man inte får vara homosexuell och då är det så 
                                                      
39 SVT, Sveriges Television sände hösten 1999 i samband med utgivningen av Bibel 2000 en serie 
recitationer av bibeltexter med kända skådespelare. 

http://www.bibeln.se/
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mycket som inte stämmer”. Lisa tycker att det är viktigt att bibeln tolkas men 
svårt att avgöra vilken tolkning som är mest rimlig. För Lisa är Bibelsajten en 
plats där hon och andra kan ställa frågor som man inte skulle kunna ställa i sin 
hemförsamling. 
 
Maria är 21 år och studerar teologi. Hon är uppvuxen med kyrkans barntimmar 
och liknande i Svenska kyrkan där hon också efter konfirmation var aktiv i en 
ungdomsgrupp. Hon deltar i gudstjänst varje vecka och ber dagligen. Hon upp-
skattar bibeln.se som en möjlighet att via Internet ha tillgång till bibeltexten. 
Maria läser dagens bibelord i lokaltidningen, men ser tv-gudstjänster bara om det 
är en speciellt bra präst som medverkar, eftersom hon framhåller att den fysiska 
närvaron är viktig för gudstjänstupplevelsen. Kristna sajter utgör endast en 
mindre del av hennes Internetanvändning och Bibelsajten hamnade hon på mest 
av en händelse. 
 
Nina är 23 år och lärarstuderande. Under uppväxten deltog hon i barnkör i 
Svenska kyrkan och som kyrkvärd deltar hon regelbundet i gudstjänst. Hon ber 
också dagligen. Hon föredrar klassisk musik, gärna kyrkomusik och tidig (dvs. 
medeltida) musik. Bibeln på film tycker Nina är bra för att inleda diskussioner, 
även om det inte är en bra filmatisering. Läsning av bibeln som bok möjliggör i 
högre grad läsarens ”brottning” med texten, vilket är centralt för Nina. Bibelsaj-
ten besökte Nina endast vid några tillfällen. 
 
Kristina är 20 år och har i flera år varit engagerad i Svenska kyrkan, bl. a. som 
konfirmandledare. Efter avslutade gymnasiestudier med naturvetenskaplig inrikt-
ning, läser hon på bibelskola ”för att fylla på för egen del”. Hon deltar i guds-
tjänst varje vecka och hon är med i såväl lovsångsgrupp som gospelkör. Hon 
tvekar mellan en symbolisk och en kreationistisk bibelsyn. Hon var tidigare helt 
för en symbolisk grundsyn, men såväl bibelskolan som kamraterna vid bibelsko-
lan har, enligt hennes uppfattning, en mer kreationistisk uppfattning. Kristina 
lyssnar på gospel och lovsång men även på en del klassisk musik, liksom körsång 
som The Real Group. På Lunarstorm40 chattar hon med såväl kristna som icke-
kristna vänner. Andra webbplatser är Crossnet, Bibelsajten och Svenska kyrkan. 
Kristina arbetar extra i en bokhandel och läser därför ”ständigt” skönlitteratur.  
  

 
40 http://www.lunarstorm.se är en av Sveriges största s.k. webb-communities, med över 1,5 miljo-
ner registrerade medlemmar. 80 procent av landets gymnasieelever är registrerade vid Lunarstorm 
(Holmqvist, 2002:10). 

http://www.lunarstorm.se/
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Olof är 17 år och har just börjat i gymnasieskolan. Han har endast varit kristen 
ett drygt halvår, sedan en lägerresa med organisationen Young Life. Han deltar i 
ungdomsmöten med bibelstudier och gudstjänster i Pingstkyrkan liksom samling-
ar med Young Life. Han ber regelbundet och läser i en bibel han fått låna av en 
vän. Olof använder flera kristna sajter, som Frizon (kristen musikfestival), Bibel-
sajten, Golgata, himlen.nu. Boken ”Tänk om någon frågar dig varför du är kris-
ten, vad skulle du svara då?” från förlaget Trots Allt framhåller Olof som en 
ledstjärna. 
 
Peter är 20 år och teknikstuderande vid ett universitet. Han är konfirmerad i 
Svenska kyrkan, men upplevde mer och mer hur lite han fick ut av diskussioner 
och reflektion i sin konfirmationskyrka och även i en annan kyrka han prövade. 
Genom Internet sökte Peter information och diskussionspartners och här fann 
han även en katolsk präst som via sin hemsida inbjöd till diskussioner över Inter-
net, vilka för Peter var mer givande. Peter kan därför sägas vara inne i en konver-
sionsprocess. Han ber varje dag men har dock inte hunnit hitta till regelbunden 
gudstjänst på studieorten. Diskussioner och vägledning via Internet är för Peter 
redskap med vilka han utvecklat de sidor han tidigare inte fick tillgodosedda, 
men som han upplever centrala i sin tro. Bibelsajten är tillsammans med andra 
kristna sajter fora där han utvecklar dessa aspekter. Hans bibelsyn är symbolisk 
med den reservationen att bibelordet visserligen behöver tolkas men inte på nytt i 
varje tid. Han lyssnar inte på kristen pop med motiveringen att ”den är så dålig”! 
 
Sara är 15 år och går på högstadiet. Hennes föräldrar är särbo; pappan är präst i 
Svenska kyrkan och Sara bor mest hos mamman. Sara är konfirmerad och aktiv i 
Svenska kyrkans unga med vilka hon firar ungdomsmässor varje vecka. Hon ber 
aftonbön och har hjälp av en bönbok. Sara tycker att det känns fel att man gör 
reklam för bibeln för ”alla vet ju redan” att bibeln finns; risken är att det blir 
”för kommersiellt.” Samtidigt uppger hon att de aldrig nämnt bibeln i skolan. 
Bibelsajten har hon endast besökt några gånger. 
 
Tove är 19 år och vårdstuderande vid ett universitet. Hon är konfirmerad i 
Svenska kyrkan, men aktiv i ungdomsgrupp i Pingstkyrkan, men även scout inom 
SMU. Hon sjunger också i en kör i Baptistkyrkan. Hon deltar inte regelbundet i 
gudstjänster eftersom det är svårt att välja sammanhang. Hon lyssnar på lovsång 
och diskuterar gärna bibel- och trosfrågor på Internet. Härvidlag använder hon 
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Powerlife41 och till en viss del Bibelsajten. Hon uppskattar motståndet i diskus-
sionen och menar att det är roligt att ”diskutera med dem som har hårda princi-
per och så, för de blir så sura”. 

En ungdom med humanistisk bibelsyn 

Disa är 15 år och går på högstadiet. Hon tror inte på Gud, är inte konfirmerad 
och ber inte. Hennes bibelsyn är humanistisk. Hon är intresserad av religion, 
astrologi och mytologi och använder Internet mycket för att söka information 
om bland annat detta. Bibeln läser hon helst via bibeln.se, och hon ”klipper och 
klistrar” för att kunna diskutera och ifrågasätta i olika former på Internet. Hon 
har två gånger ställt frågor till frågelådan på Bibelsajten. 
 
I följande tabell ges en översiktlig och sammanfattande information om de ung-
domar som har kommit att ingå i intervjustudien.  
 

Tabell 30. Sammanställning av intervjupersonernas bakgrund 

Namn, ålder, syssel-
sättning Religiös bakgrund

Religiöst engage-
mang Bibelsyn 

Mediereligiositet: 
Religion på Internet, 
kristen populärmusik, 
övrigt 

Björn, 24, datastu-
derande 

Pingst/fria försam-
lingsgrupper. 
Familjeandakter 
med bön och 
bibelläsning 

bibeln 1g/v, bön 
varje dag. I övrigt 
ej regelbunden 
gudstjänst. 

A. Kreatio-
nistisk 

Bibeltexter på nätet, 
Streamad radio (Ken-
neth Copeland); Mest 
kristen musik: U2, 
WOW-skivor. Kassett 
konferenser Livets 
Ord/Pingst 

Erik, 16, gymnasie-
studerande (natur-
vetenskap) 

Pingst. Familjen 
bott några år i 
Afrika som mis-
sionärer. 

Gudstjänster och 
ungdomssamlingar 
i Pingstkyrkan; 
samt medlem i 
Livets Ords Youth 
Club. Bibel och 
bön regelbundet. 

A/B, ”mer åt 
bibeltro än 
evolutio-
nism” 

Crossnet, Bibelsajten, 
m.m. Kristen popmu-
sik, Livets Ord Youth 
Club. Kassetter med 
undervisning. 

Felipe, 24, ekono-
mistuderande 

Född i Latiname-
rika. Mycket aktiv 
i Pingstkyrkan 
under uppväxtti-
den. 

Har ej gått i kyr-
kan på ett par år. 
Ber nästan varje 
dag. 

A/B ”mitt 
emellan” 

Nya Dagen på nätet.  
Tyngre kristen hård-
rock, svart gospel. 
Kassetter, videor från 
möten, ibland.   

                                                      
41 Powerlife, vilken nämndes ovan, var vid undersökningstillfället en kristen ungdomssajt för 
diskussioner (s.k. community) som drevs av Frälsningsarmén. Sajten krävde inloggning. För 
medlemskap behövde församlingstillhörighet anges. (Adresser som fungerade vid undersöknings-
tillfället var http://www.powerlife.nu/  samt http://www.powerlife.to 2002-01-29 kl 14.30.) 

http://www.powerlife.nu/
http://www.powerlife.to/
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Ida, 15, grundskole-
studerande 

Uppvuxen i 
Pingstkyrkan, i 
vilken hela famil-
jen är medlemmar

Gudstjänster och 
ungdomssamlingar 
i Pingstkyrkan. 
Bibel och bön 
regelbundet. 

A. Kreatio-
nistisk 

Svårt hitta kristna 
sajter. Kristen popu-
lärmusik. Rock the 
Globe. Predikningar 
på kassett.  

John, 17, gymnasie-
studerande (datain-
riktning) 

Pingst. Uppvuxen 
och döpt i Pingst-
kyrkan. Konfirme-
rad i Svenska 
kyrkan. Aktiv i 
annan pingstför-
samling än föräld-
rarna, håller på att 
byta församling. 

Gudstjänster och 
ungdomssamlingar 
i främst Pingstkyr-
kan. Bibelläsning 
och bön dagligen. 

A. Kreatio-
nistisk 

Kristna sajter. Lov-
sånger – kristen musik. 
Kristen populärlittera-
tur: Benny Hinn, John 
Bevere, Stanley Sjö-
berg. Dagen.  

Rosanna, 20, allt-i-
allo på reklambyrå 

Kristen familj. 
Pingstkyrkan.  

Gudstjänster och 
ungdomssamlingar 
i Pingstkyrkan. 
Ber "väldigt ofta", 
går i bön, ber med 
sångtexter, bibel-
texter. 

A absolut, 
lite med B 
kanske, allt 
är sant; 
måste tolkas 
i varje tid 

Crossnet, himlen.nu. 
m.fl. kristna sajter. 
Lyssnar 50-50 kristet - 
inte kristet. Kassetter 
från möten. Dagen. 
Petrus, Församlings-
tidning. Världen idag. 
Pingst.nu 

Uno, 23, juridikstu-
derande 

Nästan inga krist-
na kompisar, 
ingen kristen i 
familjen. 

Bibelläsning, och 
bön varje dag. Går 
ej regelbundet i 
gudstjänst  

A. Kreatio-
nistisk 

Flitig Internetanvända-
re, bland annat kristna 
sajter. Både kristen 
och profan musik: R 
& B, Gospel. 

Anna, 20, socio-
nomstuderande 

SMF, mycket 
engagerad under 
uppväxten. Bott i 
USA under sju år. 

Ber i stort sett 
varje dag. Kristen 
studentförening 
vid högskolan 1 
g/v, ekumeniska 
studentgudstjäns-
ter. 

B. Symbolisk Bibelsajten – bra olika 
tolkningar. 1/3 kristen 
musik resten inte. 
Tidningen Trots Allt 

Cecilia, 20, kom-
vux-studerande 

Konfirmerad för 
att trotsa föräld-
rarna, sedan kvar i 
Svenska kyrkans 
ungdomsarbete, 
barnledare,.  

Kyrkvärd, deltar i 
gudstjänst i regel 1 
g/v. Bön regelbun-
det. Ej bibel-
läsning annat än 
som förberedelse 
av gudstjänst. 

B. Symbolisk Bibelsajten mest ensta-
ka tillfällen. Lyssnar 
inte på kristen musik. 
Psalmbok viktigare än 
bibeln. 

Gabriella, 22, 
teologistuderande 

Konfirmerad ”som 
mamma” på läger 
Svenska kyrkan, 
sedan SKU, kr 
studentförening, 
teologistudier. 

Gudstjänst minst 1 
g/v. Ber varje dag, 
bibelläsning varie-
rar. 

B. Symbolisk Kyrkans tidning, 
bibeln på Internet. 
Kristen populärmusik: 
Gospel. SerieBibeln 
dåligt gjord, Per Os-
carsson bra 

Heli, 20, 
språklärar-
studerande 

Svenska kyrkan i 
samband med egen 
konfirmation. 
Frivillig konfir-
mandledare. 

Konfirmandledare 
Svenska kyrkan. 
Bön varje kväll. 
Tidigare guds-
tjänst - kyrkokör, 

B. Symbolisk Stamgäst Bibelsajten 
bibeln.se, Både kristen 
populärmusik och 
profan. Bibelreklam 
bra - väcker diskus-
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ej nu. Bibelläsning 
mest som konfir-
mandledare. 

sion. Andaktsböcker. 

Kristina, 20, bibels-
kolestuderande 

Konfirmandledare 
i Svenska kyrkan. 
Efter naturveten-
skapligt gymnasi-
um studerar hon 
vid bibelskola; 
framtidsplaner: 
läkare. 

Gudstjänst varje 
vecka i Svenska 
kyrkan. Frivillig 
konfirmandledare. 
Med i lovsångs-
grupp och gospel-
kör. Bön regel-
bundet. 

tvekar A/B; 
tidigare helt 
B - skolan A 

Chattar på främst 
Lunarstorm, med 
kristna och icke krist-
na vänner. Gospel, 
lovsång, lite klassiskt 
och körmusik. Skönlit-
teratur.  

Lisa, 16, gymnasie-
studerande, (sam-
hällsvetenskap) 

Följt med till 
kyrkan redan som 
barn. Musik i 
kyrkan. Konfir-
mandledare i 
högkyrklig för-
samling inom 
Svenska kyrkan 

Gudstjänst några 
gånger per månad 
i samband med 
konfirmandträffar, 
ledarsamling, eller 
musikmedverkan. 
Bön regelbundet. 
bibeln mest som 
konfirmandledare.

B. Symbolisk Bibelsajten tillgång för 
anonyma frågor. Mest 
profan musik. 

Maria, 21, teologi-
studerande 

Uppvuxen med 
deltagande i 
Svenska kyrkans 
barn- och  ung-
domsgrupper, 
konfirmerad. 

Gudstjänst 1-2 
ggr/vecka, ber 
varje dag 

B. Symbolisk Hamnade på Bibelsaj-
ten mest av en slump. 
bibeln.se bra när man 
behöver ha tillgång till 
bibeln. Inte kristen 
populärmusik. Läser 
dagens bibelord i 
lokaltidningen. 

Nina, 23, lärarstu-
derande 

Barnkör i Svenska 
kyrkan.  

Kyrkvärd i Svens-
ka kyrkan. Guds-
tjänst minst 1 g/v. 
Ber nu varje dag 

B. Symbolisk Bibelsajten inte så ofta. 
Kyrkomusik, tidig 
musik. Bra göra re-
klam för bibeln. Även 
ej bra film kan väcka 
diskussion. 

Olof, 17, gymnasie-
studerande 

Kristen sedan 
drygt halvår vid 
läger med organi-
sationen Young 
Life.. 

Ungdomsmöten 
och gudstjänster i 
Pingstkyrkan och 
Young Life. Ber 
varje dag. Lånat 
bibeln av vän, 
önskar egen bibel i 
present. 

B. Symbolisk Flera kristna sajter: 
Bibelsajten, Golgata, 
himlen.nu, Frizon 
musikfestival. Musik 
kristet och profant. 
Boken Tänk om någon 
frågar dig … - Trots 
Allts förlag,  

Peter, 20, teknik-
studerande 

Tidigare, efter 
egen konfirmation, 
mycket engagerad 
i Svenska kyrkan, 
bl. a. som konfir-
mandledare. 

Mer intresserad av 
Katolska kyrkan. 
Har på studieorten 
dock ej besökt 
gudstjänster. Ber 
varje dag. Läser 
bibeln för att 
diskutera, ”ar-
betsbok”. 

Närmare B. 
måste tolkas; 
”men inte på 
nytt i varje 
tid”. 

Brukar chatta med 
andra kristna med 
olika inriktningar. 
Katolsk präst - hemsi-
da diskutera fråga. 
Kristen pop: ”dålig!” 

Sara, 15, grundsko- Pappa präst (sär- Ungdomsgrupp i B. Symbolisk Bibelsajten få gånger. 
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lestuderande bo), bor mest hos 
mamma, fam. går 
ej i kyrkan, kon-
firmerad Svenska 
kyrkan. 

kyrkan, mässa 
varje vecka.  
Kvällsbön, bön-
bok. 

Ej kristen musik. 
Uppger att de aldrig 
nämnt bibeln i skolan 
(!).  

Tove, 19, vårdstu-
derande 

Konfirmerad i 
Svenska kyrkan.  

Ungdomsgrupp 
med bibelunder-
visning i Pingst-
kyrkan, kör i  
Baptistkyrkan, 
scouter i SMU. 

B. Symbolisk Diskuterar bibeln på 
Powerlife och Bibelsaj-
ten. Lovsång och 
profan musik.  

Disa, 15, grundsko-
lestuderande 

Tror inte på Gud, 
är inte konfirme-
rad 

Ber inte, går inte i 
kyrkan 

C. Humanis-
tisk 

Läser helst bibeln via 
bibeln.se, Internet 5 
timmar/dag: religion, 
astrologi, mytologi. 
Ingen kristen musik 

 
 

Sammanfattning av presentationen 

Genomgången visar att även om nästan alla intervjuade har en kyrklig eller fri-
kyrklig relatering så ser såväl deras kollektiva engagemang, som deras trosbild 
och medievanor – särskilt avseende religion i media – olika ut. För ungdomar 
med en kreationistisk bibelsyn, oftast med en bakgrund i pingst- eller trosrörel-
serna, förekommer ett mönster med konsumtion av kristna medieprodukter av en 
rad olika slag. Det gäller kassetter från möten och konferenser, kristen populär-
musik, kristen uppbyggelselitteratur, samt kristna webbplatser på Internet. För 
flertalet med en symbolisk bibelsyn, oftast med bakgrund i Svenska kyrkan och 
Svenska Missionsförbundet, är intresset för kristen populärmusik inte lika vanligt 
bland de intervjuade (Cecilia frågar med ett skratt ”finns det?”, Peter säger ”den 
är så dålig”). Bland ungdomarna med en kyrklig relatering och en symbolisk 
bibelsyn, finns det svarande som är mycket aktiva användare av Internet och 
Bibelsajten (exempelvis Heli, Peter, Gabriella) men också de som mer eller mind-
re verkar ha hamnat på Bibelsajten av en händelse (exempelvis Maria, Sara, 
Nina). En mellankategori utgörs av Anna och Kristina som står med ett ben i 
varje kultur och har lite svårt att ta ställning exempelvis gällande bibelsyn. De 
konsumerar båda kristen populärmusik respektive lovsång på cd, och men tar 
inte del av konferenskassetter eller är en del av den ovan beskrivna evangelikala 
subkulturen. Tove utgör ett specialfall med sin tillhörighet till olika tolkningstra-
ditioner. Även om hon har en symbolisk bibelsyn är hon engagerad i samman-
hang där en sådan tolkning inte är helt och hållet oomstridd: bibelundervisningen 
i den ungdomsgrupp i en pingstförsamling som hon deltar i är enligt henne mer 
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evangelikalt orienterad, liksom flertalet deltagare i de diskussioner hon deltar i 
på Frälsningsarméns ungdomssajt Powerlife (se ovan). Tove uppskattar dock 
diskussionen och ser motståndet som en ”rolig” fördel.  
 I den ovan nämnda gruppen av ungdomar som har sin bakgrund i pingst- 
och trosrörelserna, och som oftast har en kreationistisk bibelsyn, finns ett par 
undergrupper. Dels de som parar ett starkt engagemang i den lokala församling-
en med en intensiv konsumtion av religion i media av skilda slag och med ett 
ganska likartat innehåll (exempelvis Rosanna, Ida, John), dels de som med hjälp 
av religion i media upprätthåller sin bibelsyn och sin livsåskådning utan att i 
någon större omfattning utöva denna religiositet i form av församlingsengage-
mang och gudstjänstbesök (exempelvis Björn, Uno, Felipe). Detta resultat är av 
intresse för denna undersökning och skall behandlas i nästa avsnitt. 

Hur använder ungdomarna Bibelsajten? 

Inledningsvis analyserar jag här de ungdomar som har eller har haft ett engage-
mang i en lokal församling. Dessa kan inledas i för det första en grupp med bak-
grund i Svenska kyrkan eller Svenska Missionsförbundet och för det andra en 
grupp med en bakgrund i pingströrelsen. Med bakgrunden sammanfaller huvud-
sakligen också deras bibelsyn, en symbolisk i det första fallet och en kreationis-
tisk i det senare. Ungdomarna kan också kategoriseras utifrån ytterligare en an-
nan variabel, nämligen i vilken utsträckning de har eller inte har ett aktuellt 
lokalt församlingsengagemang. Genom denna analys kan fyra olika huvudgrup-
per destilleras fram (figur 3). Bland ungdomarna med en symbolisk bibelsyn och 
en bakgrund i Svenska kyrkan eller Svenska missionsförbundet finns två under-
grupper, i figurens vänstra kolumn: dels de som har ett aktuellt lokalt engage-
mang med gudstjänstbesök (Anna, Cecilia, Gabriella, Kristina, Lisa, Maria, Nina, 
Sara, delvis även Tove), dels de som åtminstone inte för närvarande har ett lokalt 
engagemang med gudstjänstbesök (Heli och Peter). Bland de intervjupersoner 
som har en evangelikal bakgrund och en huvudsakligen kreationistisk bibelsyn 
kan också två undergrupper identifieras, i figurens mittkolumn: dels de som har 
ett aktivt församlingsengagemang inklusive gudstjänstbesök (Erik, Ida, John, 
Olof och Rosanna); dels de som inte har samma aktivitetsgrad och som antingen 
inte längre eller bara mer sporadiskt deltar i gudstjänster (Björn, Felipe och Uno). 
Ungdomarna i figurens nedre rad - såväl svenskkyrkliga som evangelikala - an-
vänder religion i olika medier för att på olika sätt relatera till religiösa samman-
hang som de inte har en (lika omfattande) aktuell relation till. 
 



 Svenska kyrkan 
och SMF 
 

Pingst- och trosrö-
relserna 

Ingen kyrklig 
relatering 

Aktuellt församlingsenga-
gemang 

Anna, Cecilia, 
Gabriella, Kristina, 
Lisa, Maria, Nina, 
Sara, (Tove) 

Erik, Ida, John, 
(Olof), Rosanna, 
(Tove) 

(Olof) 

Ej aktuellt församlingsen-
gagemang 

Heli, Peter Björn, Felipe, Uno Disa 

 
Figur 3. Samfundsrelatering och församlingsengagemang. n=20. 

 
Analysen har alltså så långt resulterat i fyra kvalitativt skilda grupper. Dessa 
redovisas i figur 2. Poängen är att dessa intervjupersoner oberoende av sam-
fundsrelatering, använder sig av Bibelsajten för delvis olika syften. Emellertid 
finns, vilket framgår av figuren, även en femte kategori. I den tredje kolumnen till 
vilken personer utan kyrklig eller frikyrklig relatering förts, har endast en person 
kommit att ingå. Detta resultat är i sig en indikator på användningen av Bibelsaj-
ten. En riktad rekrytering av denna kategori inom ramen för intervjuundersök-
ningen, hade möjligen visat på en liknande uppdelning mellan olika typer av 
församlingsengagemang. Om så är fallet måste dock undersökas närmare. I det 
följande skall de olika gruppernas funktioner analyseras. 

Komplement 

För det första konstateras att religion på Internet, för dem som har ett aktivt 
församlingsengagemang, kan fylla en kompletterande funktion. Anna talar om 
att hon tycker att det är intressant att se bredden i hur man på Bibelsajten svarar 
på ungdomars frågor. Hon säger att detta är intressant då hon kan tänka sig att 
arbeta med ungdomar och därför finner det värdefullt att se hur man kan/bör 
resonera och svara dem i de frågor som behandlas på Bibelsajten. Att ta del av 
andras diskussion och att själv delta i denna diskussion är ett centralt tema i 
många av intervjuerna och en av Bibelsajtens stora förtjänster i dessa ungdomars 
ögon. Vidare lyfts Bibelsajtens frågelådefunktion fram. Genom den anonyma 
möjligheten att ställa frågor, som man av olika skäl inte kan eller vågar ställa 
direkt till en präst som de känner, erbjuder Bibelsajten ett redskap i dessa ung-
domars sökande och identitetsskapande. Användningen av Bibelsajten komplette-
rar för dessa ungdomar det lokala engagemanget. Detta illustreras av Lisas reso-
nemang: 
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Lisa: Någonstans måste man få fråga någon, och det är väl kanske inte något man 

direkt pratar med sina kompisar om, om dom inte är troende eller vad man ska 

säga och det krävs ju ändå ganska mycket för att man ska gå och be att få prata 

med någon präst så man måste ju någonstans få… få lite råd, eller vad man ska 

säga… 

 

Den mer evangelikala gruppen gudstjänstbesökare i materialet, har en annan 
användning av religion i media. Även om funktionen även här är kompletterande 
är spektrat av olika medier bredare, vilket inte hindrar att det innehållsligt rör sig 
om liknande värderingar såväl i den lokala kontexten som i medieprodukterna. 
Även för dessa kompletterar religion i media på ett bekräftande sätt det lokala 
sammanhangets värderingar. I denna grupp är det inte bara diskussionsmöjlighe-
ten på Internet som används. Även kristen populärmusik, förkunnelselitteratur 
och inte minst kassetter och videor från möten och konferenser utgör ett påtag-
ligt inslag i deras religiösa vardag, tillsammans med olika kristna tidningar, av 
vilka Nya Dagen är den mest framträdande. Även här fungerar alltså ”mediereli-
giositeten” i bred mening kompletterande, med den distinktionen att effekten blir 
något annorlunda. För den evangelikala gruppen handlar det om att med kristen 
populärmusik, förkunnelsekassetter och kristen dagstidning, vidmakthålla en 
värderingsprofil som är mer avvikande från det omgivande samhället. För den 
förstnämnda gruppen med en symbolisk bibelsyn, spelar inte mediereligiositeten 
samma roll, vilket återspeglar sig i det relativa ointresset för eller okunskapen om 
kristen populärmusik respektive kassetter med förkunnelse. Den evangelikala 
gruppen verkar höra till en tydligare subkultur än den förstnämnda gruppen. För 
båda svarsgrupperna är dock religion på Internet, genom främst Bibelsajten, ett 
centralt och gemensamt användningsområde. 

Ersättning 

För det andra kan konstateras att religion på Internet kan fylla en ersättande 
funktion för en grupp ungdomar utan aktivt församlingsengagemang, som exem-
pelvis regelbundet gudstjänstliv. Björn, Felipe och Uno kan likväl som Heli upp-
rätthålla sin tolkningsmiljö med hjälp av religion i medierad form, exempelvis 
genom religion på Internet. Det går att förstå detta i termer av en plausibilitets-
struktur. Det betyder att Kenneth Copelands direktuppspelade predikningar över 
Internet (Björn), Nya Dagens nätupplaga (Felipe) eller Bibelsajtens frågelåda och 
diskussionsgrupper (Heli) fungerar på delvis samma sätt som personer i ett lokalt 
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församlingssammanhang kan göra. Genom dessa medierade religionsformer kan 
individen få bekräftelse av sin världsuppfattning och livstolkning (Lundby, 
1997). Detta kan sägas fylla samma funktion som den plausibilitetsstruktur av 
människor med samstämmiga uppfattningar som finns i ett lokalt sammanhang. 
Det kan exempelvis vara en församling. Denna grupp behövs för att bekräfta 
individens världsuppfattning och livstolkning. 

Vägen ut – vägen vidare? 

Det lokala sammanhanget kan dock även vara problematiskt, på flera sätt. Tove 
är med i flera olika sammanhang: Hon är med i en kör i Baptistkyrkan, hon del-
tar i Pingstkyrkans ungdomsgrupp där man även har en hel del bibelundervis-
ning, hon deltar i scouter i regi av Svenska missionsförbundets ungdomsförbund, 
SMU. Tidigare är hon konfirmerad inom Svenska kyrkan. Kanske är det så att 
hennes intresse för att diskutera på Frälsningsarméns ekumeniska ungdomssajt 
Powerlife har att göra med att hon där kan vara friare och mer sig själv, än vad 
det finns möjlighet att vara vid exempelvis ungdomsgruppens bibelstudier: 
 

Tove: Det är så roligt att diskutera med dem för de blir så sura! (skratt) /…/ Senast 

var det så här radikala åsikter som typ att bibeln är helt sann och typ att man ska 

behandla sin blivande fru eller man som en syster eller bror innan bröllopet och… 

typ får inte lämnas ensamma och sådant där… det är så roligt med dem som har så 

här väldigt, så där hårda principer och så…  

 

För Peter var Internet det redskap med vilket han hittade till en annan tolk-
ningsmiljö där han kände sig mer hemma. Ett flerårigt missnöje med brist på 
reflektion och religiös seriositet i Svenska kyrkan (han prövade flera kyr-
kor/präster inom Svenska kyrkan), gjorde att han sökte sig ut. Efter en längre tids 
sökande fick han kontakt via e-post med en katolsk präst, som han fann genom 
dennes hemsida. Genom korrespondens över nätet mognade Peters intresse för 
katolicismen fram. En omvändelse på det lokala planet hade inte ägt rum vid 
tidpunkten för intervjun, men den skulle enligt uppgift ske senare. För Peter har 
det under tiden av sökande och otillfredsställelse med Svenska kyrkan, funnits ett 
stort intresse av att diskutera trosfrågor med andra på Internet. De kommunika-
tionsformer som främst använts har varit chat och diskussionsforum. Bibelsajten 
och den katolske prästens hemsida är två webbplatser som han använt sig av. 
Han tar seriöst på dylika diskussioner och vill gärna ”vägleda” andra. Han har 
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funnit Bibelsajten förhållandevis bra, även om han menar att den ibland är för 
”flummig”:  
 

Peter: det är en bra sajt, Bibelsajten, alltså. /…/ Sedan håller jag inte riktigt med 

dom alltid, och jag tycker vissa saker är dåliga. 

  
Sammanfattningsvis kan för Peter och delvis också för Tove, religion på Internet 
fungera som en ”väg vidare” i sökandet efter nya trosmiljöer. Båda använder 
således religion på Internet för att hantera en upplevd osäkerhet eller otillfreds-
ställelse med sitt församlingssammanhang. För Peter handlar det om att med 
hjälp av religion på Internet hitta till ett nytt församlingssammanhang som passar 
honom bättre. För Tove handlar det om att med hjälp av religion på Internet 
hitta argument och strategier för att hantera de diskussioner som en del av hen-
nes lokala församlingskontakter medför. 

Vägen in 

Religion på Internet kan också fungera som vägen in i en församlingsgemenskap. 
I undersökningsmaterialet finns exempel på en person som med hjälp av Bibelsaj-
ten och andra kristna medier söker information och kunskap kring bibel- och 
trosfrågor. Olof har varit kristen i ett halvår och går på ungdomsmöten i Pingst-
kyrkan, liksom ungdomssamlingar inom den ”parakyrkliga” ungdomsorganisa-
tionen Young Life. I sitt sökande tar han del av flera olika medierade källor för 
att fylla på sin nyvunna tro, inte minst via sajter på Internet. Därmed ser vi hur 
Bibelsajten kan fylla en särskild funktion i vissa specifika situationer. Religion på 
Internet kan fylla en integrerande funktion vid olika former av isolering, som det 
kan sägas vara fråga om i detta fall (Dawson, 2000). Med isolering avses här att 
en person saknar tillgång till resurser eller kapital, i form av sociala relationer, 
språk och symboler vilka utgör kritiska element i integrationsprocessen i en 
grupp. För att underlätta sitt nya engagemang i en grupp krävs att individen 
tillägnar sig såväl nya sociala relationer som språk och symbolanvändning. Detta 
kan bland annat ske genom religion på Internet. Som även Lövheim (2000) lyfter 
fram, kan Internet fylla en integrerande funktion just vid olika former av isole-
ring. Olof kan ses som ett exempel på denna funktion. 

Kontaktyta - tittfönster 

Slutligen har vi ett förhållningssätt till religion på Internet som kännetecknas av 
varken gudstjänstdeltagande eller tidigare engagemang. För Disa fungerar religi-
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on på Internet som en kontaktyta, eller ett tittfönster. Som intresserad av ”religi-
on, astrologi, mytologi” tillbringar hon ”fem timmar dagligen” på nätet, där hon 
söker information och olika livstolkningar och diskuterar dessa med andra. Hon 
vill ifrågasätta och tycker att det är intressant att försöka förstå olika faktorer 
bakom vårt samhälle. Hon är dock starkt skeptisk till alla försök till evangelisa-
tion eller proselytism i olika medier. Disa uppfattar det som försök att ”locka 
svaga människor”. 
 

Disa: Jag tycker det är lite fel att göra reklam /…/ det är mer som att de måste vär-

va kristna och det tycker jag är fel, då blir det mer som en sekt tycker jag /…/Det 

känns mer som att de försöker värva svaga människor till att tro på något.  

 

För Disa fungerar religion på Internet som en kontaktyta, eller ett tittfönster. 
Hon använder gärna Bibelsajten och bibeln.se för att först läsa bibeln, vilket hon 
gör genom att ”klippa och klistra,” och sedan diskutera skilda tolkningar med 
hjälp av exempelvis Bibelsajtens diskussionsforum respektive frågelåda.  Denna 
funktion är sannolikt viktigare, än denna intervjustudie har kvantitativa belägg 
för. Som kvalitativt fenomen är det viktigt att lyfta fram den. Detta markeras 
genom att en person får utgöra en egen kategori i analysen. 

Bibelsajtens funktion för de intervjuade ungdomarna 

I detta avsnitt har jag visat att religion på Internet kan fylla olika funktioner för 
de intervjuade ungdomarna. För svarspersoner med ett aktuellt engagemang i en 
kristen kontext, fungerar mediereligiositeten kompletterande till det lokala reli-
giösa engagemanget (Campbell, 2000). Detta sker på två olika sätt: dels ett mer 
omfattande genom att en rad olika medier, med ett huvudsakligen likartat reli-
giöst innehåll, bidrar till att upprätthålla en specifik världsuppfattning och bibel-
tolkning; dels ett mindre omfattande sätt, genom att individen håller sig med 
olika medier med både religiöst och inte religiöst innehåll. Det religiösa innehållet 
kompletterar det lokala trosengagemanget samtidigt som den övriga mediean-
vändningen visar på en önskan om att medieanvändningen som sådan, avser att 
spegla en vidare kulturtillhörighet. Detta visar att den livsåskådningsmiljö som 
omger den symboliska bibeltolkningen är mer inklusiv.  
 För svarspersoner med ett tidigare men inte aktuellt församlingsengagemang, 
fyller religion på Internet en ersättande funktion. Dessa ungdomar kan med hjälp 
av religionen i media upprätthålla de värderingar och den bibelsyn som de tilläg-
nat sig genom ett tidigare församlingsengagemang. ”Vägen ut” är en tredje funk-
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tion religion på Internet kan fylla, för den händelse tolkningssammanhanget i den 
lokala kontexten har upplevts mindre tillfredsställande. Det lokala relativiseras 
genom att det kan få konkurrens av andra tolkningar i ”cyberrymden”. Genom 
Internet och andra medier kan individen finna nya, för honom eller henne mer 
ändamålsenliga tolkningsmiljöer. Detta innebär för det fjärde att religion på In-
ternet också kan fungera som ”vägen in” för ungdomar som kan betecknas som 
”sökare”. Ytterligare en funktion som religion på Internet kan fylla är, för det 
femte, som kontaktyta eller tittfönster. Människor utan personliga relationer till 
en religiös grupp kan anonymt ta del av en grupps tolkningar och interna diskus-
sioner kring trostolkning och värderingar. Detta kan ha betydelse för unga män-
niskors konstruktion av en egen livsåskådning.  
 Denna genomgång visar att religion på Internet kan ha olika funktioner 
antingen som ett komplement till ett lokalt engagemang i en församling, eller som 
en kontaktyta med ett tolkningssammanhang man tidigare i livet haft kontakt 
med. Intressant är också att religion på Internet kan fungera som ett sätt att kun-
na ta del av en religiös diskurs utan att ha personliga kontakter eller fysiska mö-
ten. Undersökningen visar därmed att religion på Internet kan fylla en rad olika 
syften som speglar en mer privat och pluralistisk livsåskådningssituation. Samti-
digt speglar undersökningen behovet av en relation till en vidare kulturell kontext 
som för flertalet i studien representeras av ett församlingsengagemang. Det avgö-
rande resultatet är den tydliga kompletterande funktion som Bibelsajten uppen-
barligen tjänar till att fylla. 
 Trots att intervjustudien är begränsad till sin omfattning, har Internetan-
vändningens innehåll, särskilt genom användningen av Bibelsajten, blivit tydliga-
re belyst. Intervjumaterialet visar att Bibelsajten både fungerar som komplement 
till en lokal religiös grupp och som en fristående plats för kommunikation kring 
religiösa frågor och livsfrågor.  

Kategorisering av intervjumaterialet 

Efter att ha presenterat de ungdomar som ingår i intervjustudien efter deras bi-
belsyner och efter att ha analyserat deras användning av religion på Internet, 
övergår jag nu till en kategorisering av intervjumaterialet i relation till en bibel-
text, som svarspersonerna har fått reagera på. Vid intervjutillfället fick, som 
nämnts ovan, ungdomarna läsa två bibeltexter (1 Mos. 2:2-24 respektive Joh. 
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8:1b-8)42. Texterna valdes i syfte att undersöka tolkning och resonemang kring 
bibelsynsfrågor, med särskild fokus kring för det första skapelseberättelsens his-
toricitet och bibeltextens förhållande till naturvetenskapen, och för det andra 
undersöka genusperspektivet i relation till de båda texterna. I denna analys 
kommer dock, som också nämnts ovan, endast de utsagor som gäller text 1 att 
inkluderas. Detta beror på att jag i mitt analysarbete har funnit att detta inter-
vjumaterial är tillräckligt rikhaltigt, och att det väl fyller undersökningens syfte. 
Först ges en översikt över de utsagor som intervjumaterialet rymmer kring frå-
gorna om förhållandet mellan bibelns skapelseberättelser och naturvetenskapens 
förklaringsmodeller respektive genusproblematiken i den aktuella bibeltexten.  

Skapelsetro och naturvetenskap – om bibelsyn  

Texten om människan i Edens trädgård (1 Mos. 2:2-24), valdes med syftet att 
studera ungdomarnas bibelsyn, särskilt med avseende på bibeltextens historicitet 
och bibelordets roll i förhållande till ett naturvetenskapligt förhållningssätt till 
världens och människans uppkomst. Ett annat syfte är att studera genusproble-
matiken i texten. Först fokuseras utsagor avseende bibeltextens historiska värde i 
förhållande till ett naturvetenskapligt förhållningssätt till världens och männi-
skans uppkomst. 
 
Skapelseberättelsen objektivt sann 
Analysen av intervjumaterialet lyfter fram fyra olika kategorier av svar. För det 
första återfinns svarspersoner som anser att texten är rent objektivt sann ”en 
historiebeskrivning, rent objektivt alltså” (Björn) eller som Ida uttrycker det ”jag 
tror att den här texten [text 1] är sann och det andra [evolutionsteorin] är 
falskt”. Denna kategori benämns i enlighet med tidigare definitioner såsom krea-
tionistisk.  Felipe uppfattar text 1 som en sanning:  
 

Felipe: För mig betyder det hur Gud skapade himmel och jord. Men sen har man 

ju hört många åsikter om att det kan vara bildigt talat, andra säger att det är exakt 

som det står då, men det vet jag inte utan jag tror ju att det är sant, att Gud ska-

pade, sen om det kan finnas något bildligt också, det är inte helt omöjligt, det finns 

ju andra ställen i bibeln där just Jesus talar med bilder sen vad det betyder för dom 

flesta, dom i min ålder inte så mycket tror jag, eftersom dom flesta inte har den 

tron, som jag har träffat på. 

Intervjuare: Men för dig så är det…? 

 
42 Texterna återfinns i sin helhet i bilagorna 1 och 2. 



              Diakonivetenskapliga institutet. Rapport nr. 6  80 

Felipe: Ja för mig så är det som det står, i stort sett! 

 

För Felipe går resonemanget via ett avståndstagande från en symbolisk tolkning, 
och även Erik använder andra tolkningsmöjligheter för att med hjälp av ett av-
ståndstagande från dessa redovisa sin egen tolkning, vilken jag tolkar som krea-
tionistisk. Erik uttrycker sig så här: 
 

Intervjuare: Vad säger du om de där fyra olika uppfattningarna? [visar kort med 

svarsalternativen] Vilken av de uppfattningarna ligger närmast din egen? 

Erik: Ja… vilken av de uppfattningarna ligger närmast min egen…? Ja, B skulle jag 

nog säga. För jag har kommit fram till att de som tror helt rent ut på bibeln helt 

klart de... Det finns brister. Och de som tror rent på evolutionismen… det finns 

ännu mer brister där. Men… ja något mellanting där. Mest kreationistiskt men lite 

evolutionistiskt då… tycker jag man får en ganska bra bild… då går det ihop för 

mig. /…/ 

Erik: Jag tror man kan säga så här att bibeln är på många ställen bokstavligen 

sann, men inte helt igenom… eftersom det är människor som har skrivit. 

 
Vid intervjuns direkta fråga om bibelsyn svarar Erik han visserligen att han före-
drar den symboliska bibelsynen (dvs. alternativ B). Frågan är uppenbarligen nå-
got han reflekterat över och när han motiverar sitt svar refererar han till distink-
tionen mellan kreationism och evolutionism. Denna distinktion hade inte tidigare 
berörts i intervjun. För Erik är det alltså bibelns skildring av världens skapelse 
som spelar en central roll för hans ställningstagande till bibelsynsfrågan. Samti-
digt ser Erik problem såväl i den kreationistiska tolkningen som i den naturveten-
skapliga. Det är rimligt att tolka Eriks resonemang i den här delen av intervjun 
som ett försök att omfatta en symbolisk bibelsyn. Jag har tidigare gjort en di-
stinktion mellan explicit och implicit bibelsynsuppfattning. När Erik konfronte-
ras med text 1 framträder vad jag tolkar som hans mer egentliga bibelsyn, nämli-
gen en kreationistisk. Genom att ställas inför texten ur 1:a Mosebok, blir Eriks 
resonemang mer specifikt: 
 

Intervjuare: Sedan sade du att i förhållandet mellan kreationism och evolutionism 

att du står någonstans mittemellan där…? 

Erik: Ja, men lutar mer åt kreationismen, kanske tre fjärdedelar eller vad man ska 

säga mot kreationismen. 

Intervjuare: Men inte helt och hållet mot kreationismen då?  

Erik: Nej. 
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Intervjuare: Varför inte då? Hur tänker du där, liksom? 

Erik: Nej det blir liksom evolutionismen… så mycket som man har förklarat nu… 

så har det blivit fel anser jag… det har gått för långt eller vad man ska säga… men: 

till en viss del så tycker jag att det stämmer. Till exempel evolutionen inom arter-

na, det tror jag på och det hittar jag inte att det står någonstans i bibeln om att det 

finns utan att arterna skapades till sig själv. Men då har vi bevisat idag att det sker 

evolution inom arterna… 

Intervjuare: Mmm. 

Erik: Jaa, därför… Å andra sidan så bibeln säger ju inte emot att det sker föränd-

ringar inom arterna det gör den ju inte. 

 

Eriks resonemang ansluter här till en diskurs som innebär en distinktion mellan 
mikroevolution och makroevolution:  
 

Erik: Gud skapade kvinnan genom mannen. Javisst, det tror jag på men jag tror att 

många anser att ja, som evolutionismen säger att vi var apor och sedan var det nå-

got som gick snett i generna och sedan förlorade vi allt hår och blev människor 

och så råkade vi bli intelligenta på samma gång. Så tror jag att många anser det 

och det är väl en allmän uppfattning, dock inte min.  

 

Intervjuare: Mmm. Utan du menar att människan blev skapad för att vara männi-

ska, att människan inte kommer från aporna? 

 

Erik: Ja. Även om människan kan ha sett olika ut. 

 
Ett avståndstagande från den evolutionistiska/naturvetenskapliga hypotesen om 
universums och jordens uppkomst och livets utveckling från encelliga organismer 
till djur av olika arter, där människan är ett resultat av en evolutionär process 
(makro), behöver i denna diskurs inte betyda ett avståndstagande från teorin om 
evolution inom arterna, dvs. att organismer anpassar sig efter sina levnadsvillkor 
(mikro). Det man inom denna diskurs tar avstånd från i evolutionsparadigmet är 
framför allt att människan är resultat av en evolutionär process. De svarande 
inom denna kategori hävdar istället att de är skapade till just sina arter. Detta 
uttrycks också av Uno:  
 

Uno: Båda [skapelse respektive evolution] tycker jag kräver mycket tro… bägge 

dom här. Det är två olika livsåskådningar, det är vad jag tror i alla fall på.  

Intervjuare: För dig är det alltså antingen eller, antingen evolution eller…? 
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Uno: Det finns mikroevolution och makroevolution, och makroevolution det är ju 

som skolan lär ut och så där medan mikroevolution är att varje art kan anpassa sig 

till sina förhållanden, inte övergå från en art till en annan art utan att i det kan vis-

sa arter anpassa sig bättre efter omgivningen och miljön. Och det är vad jag tror 

på. 

Intervjuare: Du menar att människan har skapats till just människa? Och inte ut-

vecklats från apa? 

Uno: Nej, jag tror att vi aldrig har suttit i något träd. 
 
Sammanfattningsvis uppfattar alltså de svarande i denna första kategori skapel-
seberättelsen som en historisk sanning. Även inom denna kategori finns dock 
glidningar i uppfattningarna, som tydliggörs genom intervjumaterialet. Detta 
gäller exempelvis Erik som genom sin unga ålder (16 år) och sina studier på na-
turvetenskapligt program brottas med olika synsätt vilket jag tolkar som ett för-
sök att omfatta en symbolisk bibelsyn. Hans klara avståndstagande från en evo-
lutionistisk förståelse av människans härkomst tyder på detta. Skapelseberättel-
sen uppfattas huvudsakligen som en historisk sanning. 
 
”Jag är kluven, jag vet faktiskt inte” – uttalad osäkerhet 
För det andra finns svar som kan kategoriseras som uttalat osäkra och som inte 
kan ta ställning till hur man bör förhålla sig till text 1 i ljuset av naturvetenska-
pens rön:  
 

Anna: jag skulle gärna vilja se att människan kom till så här /…/ men ändå kan jag 

inte säga att jag är övertygad om att det är så här /…/ det kan vara symbolism, 

men det vet jag inte heller, så jag vet faktiskt inte var jag står. 

 
Även Tove respektive Lisa resonerar kring svårigheterna med att helt förstå tex-
terna och behovet av att kritiskt granska såväl Bibelns skapelseberättelse som 
naturvetenskapens beskrivning:  
 

Tove: nu går det inte riktigt att bevisa att någon av dem är sann. Men liksom för-

söka att lägga fram bevis för båda… både att den ena kan vara sann och att lik-

som även motbevis mot dem så att man ser kritiskt på båda, så.  
 

Lisa: men det händer ju i samma ordning i alla fall det kan man ju se /…/ För att 

det känns ju väldigt konstigt att tro att det hände precis så här. Det är också det 

att det är så få som tror det idag, det finns så starka bevis liksom för… vetenska-
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pen… eller man kan dom inte själv… man vet ju man hör … eller forskarna lik-

som… liksom det känns som att verkligen gå emot sin tid att tro att det gick till 

precis så här… och det är ingenting som jag funderar så där jättemycket på så där 

heller. 

 
Naturvetenskapens perspektiv och dess dominans, gör att Lisa får problem med 
texten. Hon utvecklar sin syn på bibeln som en bok som är svår att förhålla sig 
till av flera skäl: 
 

Lisa: Jag tycker att det är jättesvårt hur man ska se på bibeln egentligen om man 

ska se det som står där som verkligen sant allting eller om man ska tolka och så 

där men, men vissa bitar är väldigt viktiga självklart, medan andra försöker man 

ju på nåt sätt liksom, ja inte glömma bort, /…/ jag vet inte, men det finns ju många 

bibelord som man helst liksom, vill tolka liksom, så att dom betyder nåt annat el-

ler, ja som att så att de inte betyder nå’t man inte vill att de ska betyda… Det där 

tycker jag är ganska svårt liksom hur mycket man kan tolka eller om det blir fel då 

liksom… 

 
Intervjuare: Mmm. Så det är viktigt att tolka rätt då? ”Rätt” jämfört med…? 

 
Lisa: Men det vet man ju inte det är det som är så svårt? 

 

Intervjuare: Mmm, det är intressant. Om man säger så här: Är bibeln viktig för 

dig? Du säger att det är viktigt att tolka det här rätt. Varför är det viktigt, om man 

säger så? 

 

Lisa: Om det är en tro som hela världen bygger på då är det ju väldigt viktigt… 

Men sen kan ju inte jag säga att bibeln är det viktigaste för mig, när det gäller tro, 

heller. 

 

Intervjuare: Mmm hur tänker du då? 

 

Lisa: Det är ju ändå människor som har skrivit den. Jag tror att det är en så liten 

del av allt ändå. Ja det är ett bra sätt att komma undan om man vill komma undan 

såna bibelord som man tycker är svåra, men det kanske bara är en undanflykt 

egentligen, jag vet inte… 
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Intervjuare: Du menar att man tänker att det är människor som har skrivit bibeln, 

eller? 

 

Lisa: Mmm. Jag menar att det finns ju många sätt som man kan bortförklara saker 

man inte tycker låter så bra i bibeln… sen är frågan om det är rätt att göra så eller 

om det inte är det, men det kan man ju aldrig veta… 

 
Bibeln är alltså för Lisa en bok som hon inte riktigt vet hur hon skall förhålla sig 
till, ”det är ju det som är så svårt”. Den långa redovisningen ovan visar på en 
ung människas svårigheter och personliga brottning med tro och vetande i tradi-
tionell mening. Samtidigt framhåller Lisa att problemställningen inte har avgö-
rande vikt för hennes tro. Resultatet illustrerar tydligt en ung människas villrå-
dighet och sökande.  
 
Problematiken kring tolkningen av bibeltexten är central också i intervjun med 
Kristina, som uppger att hon tidigare i livet varit helt klar över en mer symbolisk 
bibelsyn, men att denna, sedan hon började på den evangelikalt inriktade bibel-
skolan, har kommit att problematiseras:  
 

Kristina: Big Bang har jag nog inte så stort problem med att få in i skapelseberät-

telsen, speciellt inte den första skapelseberättelsen [1 Mos 1]… Men den här [1 

Mos 2], här verkar det ju som om människorna skapas som vi är idag, alltså som 

en slags medvetna varelser eller kulturvarelser eller vad man ska säga… inte har 

kommit ur någon apliknande, så därför är dom ganska motsägande.  

 

Intervjuare: Du menar den här texten [text 1] och evolutionsteorin? 

 

Kristina: Ja … det är ju att, som det står i den här så är det ordningen stämmer i 

och för sig att … jorden, himmel och jord skapas, växter och djur och sedan män-

niska men det verkar ändå vara specifika händelser sådär. Så det är inte …det är 

inte förenligt ja inte helt förenligt med … evolutionsteorin tycker inte jag i alla fall. 

 

Intervjuare: Hur ska man ställa sig då? 

 

Kristina: Jo, jag vet faktiskt inte, jag har inte, jag har verkligen … växt upp i den 

naturvetenskapliga och … frågan är vad man ska sätta högst liksom. Bibeln om 

man säger är Guds ord eller vad vi kan tycka oss se och veta liksom? Jag är klu-

ven, jag vet faktiskt inte! 
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Intervjuare: Måste man välja? 

 

Kristina: Ja men måste man, om man ska vara konsekvent så måste man ju nästan 

det, jag vet inte man… kanske inte. Kan man leva med två helt olika saker? Det är 

klart man kan leva med det men kan vara nöjd med det? Jag vet inte.  

 

Intervjuare: Så du funderar fortfarande på det? 

 

Kristina: Jag kan inte säga att jag har tagit ställning. 

 

Intervjuare: Diskuterar ni det här på skolan? 

 

Kristina: Vi har hållit på nu med Första Moseboken har det kommit upp nu lite 

grann. Eller ganska mycket. 

 
Det är just sedan hon började på bibelskolan som hon brottats mer påtagligt med 
bibelsynsfrågorna:  
 

Kristina: Jag håller faktiskt på och kämpar lite med det egentligen vad jag har för 

attityd till om hela bibeln är exakt Guds ord. … Jag lutar, ganska påverkad av 

skolan känner jag vilket i och för sig är naturligt men ... från att inte ha tänkt från 

att ha tolkat ganska mycket själv och tänkt ja tagit med det som jag tyckte är 

vackert lite så. Så har det blivit mer viktigt att få saker att gå ihop med bibeln. Så 

att diskussioner och så där så känns det mer och mer viktigt att relatera med bi-

beln. Jag vet inte.  

 
Sammanfattningsvis innebär alltså den andra kategorin en explicit osäkerhet 
kring hur skapelseberättelsen förhåller sig till en naturvetenskaplig förklarings-
modell. Följdfrågor om förtydligande ställningstaganden besvaras med en reflek-
terad osäkerhet: ”jag är kluven, jag vet faktiskt inte!” Dessa svarspersoner har i 
presentationen ovan förts till den symboliska bibelsynsgruppen. Analysen av 
intervjumaterialet visar dock, återigen, att enkla bibelsynsindelningar inte är 
tillräckliga för en djupare förståelse av de trosbilder som unga människor bär på, 
utan att glidande uppfattningar mellan biblicister med en kreationistisk grund-
hållning och icke-biblicister med ett symboliskt synsätt på bibelordets ställning 
verkligen uppträder. I detta material blir denna slutsats tydlig. Detta motiverar 
att denna kategori utgör en egen grupp som benämns uttalad osäkerhet – kluven. 
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Denna grupp distingeras från en del av de mer glidande svaren i föregående 
grupp (Erik), av det skälet att gruppen uttrycker en osäkerhet som görs explicit. 
Denna osäkerhet kvarstår trots följdfrågor och resonemang kring texten. 
 
Symbolisk syn 
Vidare kan för det tredje urskiljas en grupp svar som är mer reflekterande och 
tolkande. De personer som ingår i denna grupp för resonemang som kan relate-
ras till deras symboliska bibelsyn  
 

Gabriella: Jag ser att det är en fin berättelse och ett sätt att förklara på ett bättre 

sätt än det vetenskapliga /…/ här är det Gud som ger liv åt människan så det är en 

väldigt stor poäng i den här texten.  
 
Gabriella resonerar också kring hur texten kan tolkas och har tolkats, och relate-
rar sin tolkning till andra möjliga tolkningar:  
 

Gabriella: Många använder den här texten för att visa att mannen är överordnad 

kvinnan och ska vara bättre än henne eftersom kvinnan är skapad av mannen i 

den här texten, men… jag gillar ju den andra skapelseberättelsen lite bättre, men 

jag tycker att det är en väldigt fin berättelse som står i kontrast, som sagt, till det 

här vetenskapliga. Jag tror inte att den rakt av är sann utan jag tror att det är ett 

sätt att förklara hur det kunde ha gått till mer ur ett på ett finare sätt så att säga. 

 

Peter är, i likhet med Erik ovan, naturvetare, men kommer till en annan slutsats 
än Erik. Peter resonerar så här: 
 

Peter: Jag tycker inte att det är någonting i skapelseberättelsen där som står i di-

rekt motsägelse mot vetenskapen och jag läser ju ändå naturvetenskap och så vida-

re. Jag finner inte större motsägelser. […] Uppenbarligen skedde det inte på sju da-

gar.  

 

För Peter handlar texten om en symbolisk skildring. Texten uppfattar han som en 
berättelse eller en parabel: 
 

Peter: Liksom för att berätta, framföra något annat. Det är ingen biologibok, ingen 

historiebok heller. Men det är sant att i begynnelsen så skapade Gud himmel och 

jord. Man kan säga så här, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord, så kan 

man ju se det. Sedan att ’sju dagar’ och först stod det att det var vatten [1 Mos 1] 
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och sedan torka [1 Mos 2; text 1] liksom, det är inte det som är poängen, det vill 

ju framavla någonting.  

 

Intervjuare: Tror du att det finns ett budskap som går utöver det? 

 

Peter: Absolut, helt klart alltså. Det är ju skrivet på så flummigt sätt, så man kan 

ju inte tolka det som någon historieskrivning på något sätt. 

 
Kännetecknande för den tredje kategorin är således en reflektion kring förekoms-
ten av skilda tolkningsmöjligheter och att dessa får olika konsekvenser, samt ett 
val av den symboliska tolkningen för egen del. För denna grupp uppfattas text 1 
ha ett gudomligt budskap, innebärande att informanterna uppfattar att världen 
är skapad av Gud. Utsagorna tar samtidigt avstånd från möjligheten att uppfatta 
texten som en historieskrivning: ”man kan ju inte tolka det som någon historie-
skrivning på något sätt” (Peter), ”inte rakt av sann, utan … ett sätt att förklara 
hur det kunde gått till … på ett finare sätt så att säga” (Gabriella). Denna kate-
gori benämns därför symbolisk. 

 

Humanistisk syn  
Den fjärde kategorin utgörs av utsagor om att skapelseberättelsen är något som 
människor trodde på förr, då de inte visste bättre för att erhålla en bättre förstå-
else av sin situation:  
 

Disa: När människorna inte visste riktigt hur jorden kom till så, att de mer om 

man säger, hittade på vad de tyckte […] eller trodde […] att de behövde någonting 

att tro… de inte riktigt visste.  

Disa: Det här är ju en text liksom som då som jag sade förut… svarar på vad som 

egentligen hände för dem som inte visste. Så var det väl förmodligen de som hade 

lite livlig fantasi eller vad man ska säga, som kom på det här, och den skiljer sig 

liksom väldigt mycket… [från en naturvetenskaplig beskrivning] […] det här är 

mer som en saga. 

Intervjuare: Betyder det att du tycker att det är antingen eller? Att det är antingen 

det här naturvetenskapliga sättet att se på hur världen kom till eller så är det den 

här sagan? 

Disa: Jag tror ju inte på den här sagan, men jag vet ju inte om den här naturveten-

skapsgrejen är sant heller. För det handlar också om att tro på det man hör. 
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Disas uppfattning kan närmast förstås som uttryck för en humanistisk, historisk-
kritisk syn på den aktuella texten. Texten har för henne inget gudomligt ursprung 
eller budskap utan ses som en inomvärldslig konstruktion. 
 

Sammanfattning: synen på skapelseberättelsen och historien 
Gällande texten kan vi alltså notera en linje från en kreationistisk syn till en hu-
manistisk bibelsyn (se figur 4). Den kreationistiska synen kännetecknas av att 
bibelns beskrivning av världens uppkomst och människans skapelse uppfattas 
som huvudsakligen historiskt korrekt. Om den skiljer sig från dagens naturveten-
skapliga rön, äger bibelns beskrivning företräde. I den mån denna uppfattning 
modifieras sker detta i termer av makro- och mikroevolution. För det andra har 
undersökningen identifierat en mellangrupp, där de svarande inte kan ta ställning 
till texten gällande dess historiska betydelse. Med ett citat från en av de intervju-
ade benämns denna mellangrupp för en ”kluven” grupp. Den symboliska synen 
uppfattar text 1 som allegorier och symboler innehållande ett budskap om Guds 
avsikt med skapelsen. Den humanistiska synen uppfattar text 1 som en enbart 
mänsklig produkt. Enligt detta synsätt har berättelsen tillkommit i syfte att för-
klara tillvaron i en tid då vetenskapen inte hunnit så långt. Genom denna analys 
uppträder fyra ”bibelsyner” istället för tre. Detta visar på komplexiteten i ung-
domarnas hållning till bibeltexterna och svårigheten att utveckla en ”säker” tros-
bild i det senmoderna Sverige. Resultatet antyder att ungdomarnas egna bibel-
synsbestämningar inte fungerar fullt ut, utan att ungdomarna, när de utsätts för 
konkreta bibeltexter, behöver göra distinktioner och omförhandlingar av de be-
stämningar som lämnats tidigare under intervjun.   
 

Kreationistisk Uttalat osäker – 
”kluven” 

Symbolisk Humanistisk 

 

Figur 4. Bibelsyner utifrån synen på skapelseberättelsen (text 1). 

 

”Till kvinna och man skapade han dem” – om könsförståelse 

Gällande synen på man och kvinna i texten (text 1) kan tre kategorier identifie-
ras. 
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”Så är det” – essentialistisk syn 
Den första kategorin berör främst det historiska värdet av skildringen i texten av 
mannens och kvinnans skapelse, alltså den inbördes ordningen, och dessa utsagor 
gör gällande att ”det mycket väl kan ha gått till så /…/ [det] kan mycket väl ha 
ägt rum… det ser jag ingen orsak till att det inte skulle ha gjort” (Erik) och ”ef-
tersom jag tror att bibeln är Guds ord, så tror jag att det är så” (John) liksom 
Björn som säger att han menar att texten skildrar något ”rent faktiskt, objektivt, 
att så skedde det”. Denna kategori har ett essentialistiskt synsätt på relationen 
kvinna - man.  Exempelvis uttrycker John det så att eftersom kvinnan saknar 
makt så är det mannens plikt att värna kvinnan:  
 

John: Jag tror att det finns ett syfte med att mannen kanske på något sätt har en 

högre ställning än kvinnan, fast inte på det sättet att män är mer värda… utan sna-

rare, män har ju liksom bevisligen mer makt och - hur det nu kan komma sig det 

kan man ge olika förklaringar på - men jag tror ändå att det är … det ska man inte 

bara … skylla på männen och säga att det är fel, utan det är egentligen… männen 

har då kanske en plikt att helt enkelt att värna om kvinnorna på ett annat sätt, ef-

tersom de [männen] har mer makt, och inte förtrycka dem. 

 

Resonemanget baserar sig på en förståelse av skildringen av kvinnans skapelse i 
texten. Att kvinnan skapas av mannens revben, innebär enligt detta synsätt inte 
att texten uttrycker över- och underordning i någon negativ mening. Man gör 
istället gällande att det handlar om en bild för omsorg, ansvar och omhänderta-
gande från mannens sida gentemot kvinnan. Samtidigt är det så att mannen har 
ett större ansvar, vilket framgår av exempelvis Rosannas svar: 
 

Rosanna: Kanske att mannen är nå’t sorts överhuvud, men ändå inte skild från 

kvinnan så pass att dom har olika värde, men ändå så tror jag att mannen har satts 

över kvinnan och så, men inte på ett diskriminerande sätt. 

Intervjuare: De kompletterar varandra, någon som ändå är överhuvud? 

Rosanna: Ja, lite omhändertagande. 

 

Rosanna menar alltså att mannen enligt texten har en särställning gentemot 
kvinnan med uppgift att ta hand om kvinnan, ”men inte på ett diskriminerande 
sätt”. Flera svar framhåller just likavärdesprincipen – men genom olikhet och 
omhändertagande: mannen skall ta hand om kvinnan. Vidare uttrycker John, 
från ett liknande livsåskådningsmässigt sammanhang (pingströrelsen), en liknan-
de tankegång inom samma kategori: 
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John: Egentligen är det så att mannen har ett större ansvar än kvinnan. Jag menar 

kvinnan tog första tuggan av äpplet men det var Adam som fick skulden för det. 

Och jag menar det på samma sätt /…/ det är både positivt och negativt för man-

nens ställning i förhållande till kvinnan. Och jag tror att det håller på att jämna ut 

sig i dagens samhälle men eftersom det finns väldigt mycket biologiska skillnader 

så går det inte att göra ett helt jämställt samhälle.  

 
Bland svaren kring detta tema finns också utsagor som synliggör en viss med-
vetandegrad kring det kontroversiella i den egna tolkningen:  
 

Erik: Det kan ha gått till precis så eftersom det inte är min sak att bestämma det 

men… ja för mig så spelar det inte så stor roll. Jag finns här nu – så tänker jag. 

Men för mig så kan det mycket väl ha gått till så.  

 

Intervjuare: Mmm. Man kan ju tänka att står det på det här viset så betyder det att 

mannen är överordnad kvinnan?… 

 

Erik:  Ja. 

 

Intervjuare: Att mannen har liksom en särskild ställning… 

 

Erik: Då blir feministerna helt galna (fniss)… 

 

Intervjuare: Hur tänker du kring det? Ska man tänka på det viset och göra feminis-

terna galna eller ska man tänka att, ja det här var så länge sedan så det kan man 

inte uppfatta så, utan det måste man tolka… ? 

 

Erik: Ja, jag tror att för att det ska passa dagens värld, eller dagens samhälle, så 

måste man tolka det… sedan… men jag vet inte om man ska tolka det…det vet jag 

inte… det lämnar jag åt teologerna att svara på… men… jag kan egentligen inte 

svara riktigt på den frågan. 

 
Svaren visar att Erik väjer för den, som han uppfattar, känsliga frågan. Det kan 
vara så att han inte riktigt kan bedöma bibeltexten, men det kan också vara så 
att han inte riktigt vill svara i detta sammanhang. Resultatet visar att i den essen-
tialistiska gruppen förekommer en viss medvetenhet om det kontroversiella i den 
egna uppfattningen. De svarande inom denna grupp menar att texten har ett 
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historiskt värde, och att dess innebörd är att den kronologiska ordningen gällan-
de mannens respektive kvinnans skapelse medför en essentialistisk grundsyn på 
förhållandet mellan man och kvinna, uttryckt i termer av en kompletterande 
över- och underordning.  
 
”Båda behövs för att Gud ska vara nöjd” – symbolisk syn 
Som kontrast till de kategorier som redovisats ovan, förekommer vidare en kate-
gori av utsagor som problematiserar texten i detta avseende. Det betyder att de 
svarande tar avstånd från den över-/underordning som de uppfattar att bibeltex-
ten ger uttryck för. Kännetecknande är också att dessa svarspersoner anser att 
beskrivningen av att kvinnan i texten skapas av mannen bör uppfattas symbo-
liskt. Peter ser för egen del en symbolisk innebörd i texten i detta avseende, men 
menar samtidigt att texten missbrukats historiskt: 
 

Peter: Det här med att Gud skapar kvinnan efter mannen [och] av mannen, de två 

sakerna har en betydelse tror jag för oss idag. Det här med kvinnans skapelse från 

mannen tror jag betyder för oss idag, eller har betytt, att kvinnan har haft en lägre 

ställning tror jag, att det hjälper till med det. 

Peter: Jag tror att den [syndafallsberättelsen] ger en bild av Gud som en sur gubbe 

som förmanar och säger att ja visst men ni får inte äta av den frukten, precis som 

han inbjuder till att det ska hända. Sedan tycker jag att det kastas lite skit på kvin-

nan också som blir förledd av ormen också, ganska negativ bild faktiskt. Hela det 

här har gett en ganska negativ bild för folk idag både av bibeln som bok och av 

Gud. För mig gör det inte det, för jag tolkar det på ett annat sätt. 

 

Intervjuare: Hur tolkar du det? 

 

Peter: Det är inte kvinnan som får för sig att äta [den förbjudna frukten från 
trädet som ger kunskap om gott och ont], utan det är ormen, djävulen kan man 
säga, någonting ont som lockar människan till sig. Här [i text 1] står det att 
människan lever i perfekt harmoni med naturen och de skäms inte för att de är 
nakna, de vandrar runt i sin lustgård, i helt perfekt harmoni med naturen. Sedan 
så lockas de, de bryter mot Guds vilja och det är inte av eget påhitt utan det är av 
någon yttre påverkan, så bryter de mot Guds vilja. Här kör Gud ut dem ur lust-
gården men det är inte för att straffa dem utan för att det inte funkar för dem att 
leva där längre utan nu kommer den första synden in i världen, nu blir männi-
skan girig. Nu kommer de här instinkterna fram som vi styrs av, främlingsfient-
lighet och hämndbegär och ondska skulle man kunna säga. /…/ Så tolkar jag det. 
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Peter skiljer vidare mellan vad han anser texten har betytt för samhällets syn på 
bibeln och Gud å ena sidan, och vad han anser är en rimlig tolkning av texten, å 
den andra: 

Peter: Det har det betytt för samhället idag, en negativ syn på bibeln och Gud för 

att det är ofta det här folk citerar… att de är motståndare till bibeln. /…/ En som-

mar satt jag faktiskt en hel sommar och tänkte den här versen ’i begynnelsen ska-

pade Gud himmel och jord’, tittade på världen och tänkte ’i begynnelsen skapade 

Gud’, att Gud ger en samhörighet mellan Gud och naturen på något sätt, det bety-

der det för mig i alla fall. 

 

Peter framhåller alltså tydligt textens symboliska innebörd. Sara uppfattar också 
den symboliska innebörden i texten. Sara uttrycker att texten har ett budskap 
som innebär att människan är skapad till gemenskap:  
 

Intervjuare: Vad betyder den här texten? 

 

Sara: Att man inte ska vara ensam! Han skapade kvinnan och mannen för att man 

inte klarar sig ensam. 

 

Intervjuare: Människan behöver andra människor? Det tycker du att den texten 

handlar om? 

 

Sara: Ja! 

 

Intervjuare: Har det någon betydelse att mannen kommer först och kvinnan sen, 

kvinnan skapas av mannen? 

 

Sara: Jag tycker inte det, för någon måste ändå vara först, så det spelar ingen roll 

tycker jag. 

 

I föregående kategori uppfattade som nämndes ovan textens över-/underordning 
på ett annat sätt. Uttalandena i denna andra kategori uttrycker att textens be-
skrivning av kvinnans och mannens skapelse bör tolkas symboliskt och att dess 
innebörd är att mänsklig gemenskap är viktig. Även Kristina ger texten en sym-
bolisk innebörd, när hon resonerar på följande sätt: 
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Kristina: Jag vet att en del tycker att då är kvinnan är underställd mannen /…/ det 

tycker jag inte riktigt. Mer att mannen och kvinnan hör tätt ihop. Och att det inte 

är gott som det var från början att vara ensam. /…/ Att båda behövs eller verkar 

behövas för att Gud ska vara nöjd, så att säga. 

 
Sammanfattningsvis visar denna genomgång att de svarande i denna grupp upp-
fattar texten på ett symboliskt sätt. Enligt de svarande i denna grupp har texten 
ett gudomligt budskap vilket är att mänsklig gemenskap ingår i den gudomliga 
skapelsen. Ordningsföljden för mannens respektive kvinnans skapelse, respektive 
att kvinnan skapas av mannen, uppfattas inte som innebärande några bindande 
konsekvenser för förhållandet mellan könen, även om de svarande noterar att 
texten historiskt har använts så. Det är istället så, att de svarande inom denna 
grupp tar avstånd från en sådan essentialistisk tolkning, för att istället för egen 
del stanna för en symbolisk tolkning. Denna kategori benämns således symbolisk.  
 
Symbolisk kritisk syn 
En tredje kategori utsagor problematiserar textens budskap i relation till en mer 
jämställd uppfattning om förhållandet mellan könen. Cecilia anser att texten 
uttrycker en ojämlikhet, som försvårar hennes förståelse av texten: 
 

Cecilia: Ja det, hrm, känns ju som det pekar på att mannen och kvinnan inte är 

jämlika och det (skratt) tycker jag inte om. Fast sedan behöver man kanske inte 

tolka det så heller…  

 

Intervjuare: Hur skulle man tolka det annars menar du? 

 

Cecilia: Nej, det går nog inte att tolka det på något annat sätt…(skrattar till)  

 

Intervjuare: Utan att det står så här det betyder… just att mannen kommer först 

och sedan kommer kvinnan, har det, betyder det att kvinnan är underordnad 

mannen då?  

 

Cecilia: Det ser ut så, här när man läser det, men jag vet faktiskt inte hur… hur det 

har tolkats tidigare eller vad man tror om det… 

  

Nina, i samma kategori, uttrycker sig så, att hon tror att texten inte har så stor 
betydelse i dagens samhälle:  
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Nina: Men sedan så finns det naturligtvis en grupp som tror att så här gick det till. 

Och för dem har det naturligtvis väldigt stor betydelse. /…/ Även om man inte tror 

på det här så kan den ju användas, lite det här med att ... ja ... i liksom någon slags 

feministdebatt liksom att ... ja men kvinnan har minsann, ni får se till och med i 

bibeln liksom, hon skapades av mannen, hon ska vara underordnad, /…/ det stöter 

man ju på då och då liksom.  

 

Intervjuare: Hur ska man se på det? 

 

Nina: /…/ Då tar man ett lösryckt ord liksom och så ska man hävda sin stånd-

punkt med hjälp av det och det blir väl oftast ganska fel. Det blir lite ... fel … man 

kan inte bara rycka ut en bit tycker jag liksom och ta bokstav för bokstav och 

säga: ‘Titta, det här liksom, det här har jag belägg för vad jag säger.’ För du kan 

hitta andra ställen massvis som kanske inte säger samma sak och så där vilket de 

flesta kanske inte vet då eftersom man inte är så... Eftersom bibeln inte är var 

mans liksom egendom så där att man tillägnat sig den även om man kanske har 

den hemma i bokhyllan. 

 

Nina problematiserar alltså förhållandet att det i bibeltexten finns material som 
kan användas i ett könsförtryckande syfte. Om texter rycks ur sitt sammanhang 
kan de användas på ett enligt Nina mindre önskvärt sätt, då bibeln inte är ”var 
mans” bok. Nina använder således ett betraktelsesätt när hon talar om textens 
könsordning som kan betecknas symboliskt kritiskt. I likhet med Cecilia innebär 
brytningen mellan en mer jämställd uppfattning i dagens situation och en patri-
arkal, hierarkisk uppfattning i texten som försvårande för hennes tolkning av 
texten. Det är just könsuppfattningen i text 1 som är problematisk för dessa unga 
kvinnor. 
 
Humanistisk syn 
En fjärde kategori av svar resonerar kring textens innebörd och gör detta i inom-
världsliga termer. Disa resonerar exempelvis kring texten på följande sätt: 
 

Disa: Ja, det ligger också väl lite kvar i samhället att kvinnan är under mannen, 

kvinnan är gjord av mannen, att det är mannen som bestämmer, och… det var väl 

mycket så då, och är fortfarande…  

Intervjuare: Mmm, det var så när den här texten kom till? Att mannen bestämde 

menar du? 

Disa: Ja, förmodligen. 



Intervjuare: Har det någon betydelse då att kvinnan skapas av mannens revben då 

också? 

Disa: Mmm, för folk har ju trott… liksom folk har ju trott på den här texten och 

då har det fortsatt att vara så… 

Intervjuare: Är det så fortfarande idag ? 

Disa: Till viss del, ja. Även fast det börjar ändras nu. Men, ja, ganska mycket. 
 
Sammantaget resonerar alltså Disa på ett humanistiskt sätt. Beskrivningen av 
förhållandet man – kvinna i texten förklaras med att den ses som tillkommen i en 
tid präglad av patriarkala värderingar. Texten ses inte som uttryck för något 
allmängiltigt normativt budskap.  
Sammanfattning: skapelseberättelsen och förhållandet kvinna – man 
 

Essentialistisk Symbolisk Symbolisk- Humanistisk 

 

Figur 5. Könsförståelsen i utsagorna kring text 1.  

 
Det är således rimligt att uppfatta en linje även gällande dessa utsagor, från en 
essentialistisk syn där könen ses som skilda med manlig överordning och en 
kvinnlig underordning, via en symbolisk syn som tar avstånd från en essentialis-
tisk uppfattning men ser ett religiöst budskap om gemenskap uttryckt i texten 
respektive en symbolisk kritisk syn som i större utsträckning problematiserar 
möjligheten att gällande könsfrågan finna ett religiöst budskap i texten, till en 
humanistisk syn enligt vilken texten kan förstås genom att den reflekterar sam-
hällsförhållanden vid tidpunkten för dess tillkomst. Enligt den humanistiska sy-
nen kan texten förklara varför förhållandena mellan män och kvinnor historiskt 
har präglats av ojämlikhet, men den saknar gudomligt budskap (figur 5). 
 

Sammanfattning av intervjugenomgången 

För att inleda en sammanfattning av intervjugenomgången, redogör jag här sam-
lat för de kategorier som trätt fram vid analysen.  
 

Tabell 31. Sammanställning av kategorier i intervjumaterialet. Tolkning av Text 
1 (1 Mos. 2:2-24). 
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I: Syn på skapelsen  II: Syn på kvinna - man 

A: Objektivt sant   E: Essentialistisk  

B: Uttalat osäker – ”kluven”   

C: Symbolisk   F: Symbolisk  

  G: Symbolisk - kritisk 

D: Humanistisk  H: Humanistisk 

 
 
Sammanställningen tydliggör en linje mellan de skilda synsätten för båda dimen-
sionerna. För den första dimensionen, förhållandet mellan naturvetenskapens 
framställning om världens och människans ursprung och bibelns skapelseberät-
telse, går en linje från a) en kreationistisk bibelsyn, via b) en uttalat osäker posi-
tion, över c) en symbolisk tolkning, till d) en uppfattning som har kallats för 
humanistisk, eftersom den bibliska texten uppfattas som en inomvärldslig kon-
struktion utan giltiga kunskapsanspråk. För den andra dimensionen, synen på 
manligt och kvinnligt i text 1, går utsagorna från e) en essentialistisk syn (”lite 
omhändertagande”), över f) en symbolisk syn, respektive g) en symbolisk – kri-
tisk syn, till h) ett humanistiskt synsätt där jämställdheten är överordnad den 
bibliska berättelsen. Linjen går från en essentialistisk till en humanistisk syn på 
texten vad avser könsförståelse. Såväl den essentialistiska som det symboliska 
synsättet ger texten ett gudomligt innehåll. De båda kategorierna skiljer sig dock 
däri, att där den essentialistiska svarsgruppen uppfattar könens åtskillnad med en 
grundläggande över-/underordning som bibeltextens religiösa innebörd. Detta 
synsätt avvisas av de svarande som har förts till den symboliska kategorin. För 
denna grupp innehåller texten ett budskap om kärlek och gemenskap mellan 
människor. För den symboliskt kritiska kategorin försvårar könsaspekten möj-
ligheten att klargöra textens religiösa innebörd. Kategorin distingeras därmed 
från den sista kategorin, den humanistiska, på det sättet att i det senare fallet 
uppfattas texten reflektera rådande maktstrukturer i samhället vid textens till-
komst och sakna religiös innebörd.  
 Av stor vikt är att det naturvetenskapliga perspektivet och genusperspektivet 
skapar osäkerhet i synsätten på delvis olika sätt. Gällande naturvetenskapens och 
evolutionsteorins förklaringsmodeller, anknyter intervjupersonerna till pågående 
diskurser om makroevolution och mikroevolution för att förhandla om vilken 
tolkningsmodell som äger företräde eller i vilken utsträckning de går att kombi-
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nera. Förhandlingen inbegriper ofta ett avståndstagande från en uppfattning som 
intervjupersonen inte delar, för att sedan anföra argument för den tolkning som 
föredras. Intressant att notera är den grupp av uttalat osäkra, som tydligt tar 
avstånd från ställningstaganden kring text 1 och dess förhållande till en naturve-
tenskaplig förklaringsmodell. Gällande genusperspektivet anknyter även här vissa 
intervjupersoner till pågående diskurser men det som framstår särskilt tydligt är 
att det är kvinnorna i materialet som tydligast problematiserar texten ur ett ge-
nusperspektiv. 

 Analys av intervju- och receptionsstudien 

Kön och livsåskådningsmiljö  

Både i gruppen med bakgrund i pingströrelsen respektive trosrörelsen och i grup-
pen med bakgrund i Svenska kyrkan respektive Svenska Missionsförbundet 
(SMF) finns både unga män och kvinnor. Även om materialet är litet och därför 
måste tolkas försiktigt, är det inte utan intresse, att män och kvinnor gör olika 
tolkningar, och att de olika grupperna därför blir ojämnt fördelade mellan kö-
nen. Det gör att materialet kan tolkas så att de unga männen företräder en viss 
bibelsyn och de unga kvinnorna en annan. Utifrån ett könsperspektiv framstår de 
unga männen som mer kreationistiska och essentialistiska, medan de unga kvin-
norna i större utsträckning är mer symboliska och symboliskt kritiska i sina tolk-
ningar. En närmare analys visar dock att denna analys inte räcker. Det visar sig 
att tolkningsmiljön för de starkt religiöst engagerade ungdomarna har en central, 
för att inte säga överordnad, betydelse. Även om det är färre flickor än pojkar i 
pingst/trosrörelsegruppen och färre pojkar än flickor i gruppen från Svenska 
kyrkan och SMF, avviker inte könen nämnvärt från varandra då samfundsrelate-
ring förs in som en tolkande variabel. Samtidigt kan resultaten tolkas i den rikt-
ningen att de unga kvinnorna i större utsträckning än de unga männen 
problematiserar innehållet i de bibliska texterna och att de därför mer är ”sym-
boliska” i sin grundhållning. Särskilt tydligt blir detta när könsproblematiken 
kring bibeltexten adresseras. 
 Detta resultat aktualiserar livsåskådningsmiljöns betydelse för individens 
bibelanvändning och –tolkning. Med hjälp av begrepp från Lindermans modell 
kan detta uttryckas så att tolkningsrepertoaren har stor betydelse för receptionen 
av en text (Linderman 1995:64). Skilda tolkningsmönster uppträder i olika livs-
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åskådningsmiljöer. Dessa tolkningsmönster reproduceras genom aktiviteter av 
typ predikan och undervisning, men även genom medier som exempelvis Internet. 
Även tolkningsmönster som bevarar eller utmanar traditionella könsrollsmönster 
kan ingå i livsåskådningsmiljön (Lövheim, 2000:31). Samtidigt uppvisar flera av 
de unga kvinnorna en tveksamhet inför flera frågor. Resultatet antyder alltså att 
det finns ett komplext förhållande mellan tradition och roll, som avspeglar sig i 
en osäkerhet eller rent av i en avvikelse från det förväntade traditionsmönstret. 
Olof avviker till exempel. Det förklaras av att han är relativt ny i det samman-
hang där han deltar, det vill säga inom pingströrelsen. Kristina avviker också 
något från en förväntad förståelse av texten. Hon befinner sig mitt emellan två 
miljöer, en tidigare svenskkyrklig hemförsamling och den mer evangelikalt orien-
terade bibelskolan. Till detta kommer personliga omständigheter som varken har 
med tradition eller roll att göra, och som kan förklara avvikelser. För att tala 
med begrepp från Lindermans modell utgör sådana personliga omständigheter 
den interna kontexten. Undersökningen har på detta sätt kunnat lyfta fram ett 
generellt mönster i de sex kategorier som uppträder. Dessa befolkas i första hand 
av personer tillhöriga olika livsåskådningsmiljöer. Fördelningen mellan män och 
kvinnor är mindre tydlig och vissa svar pekar mot personliga omständigheter 
som har med andra faktorer att göra.  
 Huvudresultatet av intervjustudien är således att bibelsynerna å ena sidan är 
komplexa och att det därför är svårt att göra enkla kategoriseringar, men å 
andra sidan att det verkligen uppstår en fallande skala av uppfattningar både då 
synen på naturvetenskapens ställning och synen på könsrollerna analyseras när-
mare. Denna skala eller linje fördelar sig tydligt mellan olika bibelsyner. Av stort 
intresse är att dessa grundläggande synsätt endast delvis följer relationen till olika 
samfund eller religiösa grupper. Undersökningen har därmed ytterst visat att 
bibelsynerna och de med dessa sammanhängande livsåskådningarna skär genom 
samfunden, men framför allt att dessa livsåskådningar kan upprätthållas på 
andra sätt än genom församlingsengagemang. I denna studie har vi kunnat se att 
Bibelsajten och religion på Internet verkar kunna ha en sådan funktion.  

Bibelanvändning och bibeltolkning: mediereligiositetens roll 

I det följande kommer jag att sammanföra å ena sidan resultatet av kategorise-
ringen av bibelsynsfrågorna, och å den andra de funktioner jag analyserat fram 
gällande religion på Internet bland de intervjuade. Först rekapituleras de olika 
funktioner religionen på Internet kan fylla vilket redogjordes för i avsnitt 6.4. För 
intervjupersoner med ett aktuellt religiöst engagemang, kompletterar religion på 
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Internet det lokala engagemanget. Detta kan ske på två olika sätt. Det första 
sättet är mer heltäckande där olika former av religiösa medier, med ett huvud-
sakligen likartat innehåll, bidrar till upprätthållandet av världsuppfattningar och 
bibeltolkningar. Det andra sättet är mer marginellt, där de religiösa medierna 
lever parallellt med andra medier som saknar ett explicit religiöst innehåll. Det 
gör att en mer pluralistisk, eller allmänkulturellt orienterad, livsåskådningsmiljö 
uppstår. För de svarande som har haft ett tidigare församlingsengagemang, fyller 
religion på Internet däremot en ersättande funktion. Ungdomarna kan med hjälp 
av religionen i media upprätthålla de värderingar och den bibelsyn som de tilläg-
nat sig genom sitt tidigare engagemang, utan att behöva utveckla ett nytt, direkt 
församlingsengagemang. ”Vägen vidare” är en annan funktion som religion på 
Internet kan fylla. När tolkningssammanhanget upplevts mindre tillfredsställande 
kan Internet och andra medier hjälpa individen finna nya, för honom eller henne 
mer ändamålsenliga, tolkningsmiljöer. Vidare visades ovan att religion på Inter-
net även kan vara en ”väg in” i en religiös gemenskap och bidra med ytterligare 
information och redskap för att underlätta integrationen av en individ i ett nytt 
meningssammanhang. Mediereligiositeten kan till sist fungera som en kontaktyta 
eller ett tittfönster. Den grupp som tillförs denna kategori saknar ett eget försam-
lingsengagemang och kan genom Internet ta del av en religiös grupps diskussion.  
 Undersökningen visar därmed att religion på Internet har två olika funktio-
ner för ungdomarna i förhållande till ett församlingsengagemang. Dessa funktio-
ner illustreras i raderna i den modell som återfinns i figur 6: För det första funge-
rar religion på Internet som ett komplement till ett lokalt församlingsengage-
mang, för det andra som ett alternativ till ett lokalt församlingsengagemang. 
Figuren visar vidare att den medierade religionen kan användas av individen på 
åtminstone tre sätt. Dessa användningssätt illustreras i modellens kolumner: För 
det första använder de intervjuade ungdomarna religion på Internet för att be-
kräfta den bibelsyn och tolkningstradition som han/hon har socialiserats in i, för 
det andra för att utveckla de tolkningsalternativ som han/hon har, och för det 
tredje för att utmana tolkningsmönster som uppfattas såsom problematiska ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Sammanför man dessa variabler, tydliggörs bilden av de 
moment som samvarierar när ungdomarna i intervjuerna talar om olika sätt att 
använda Bibelsajten och hur de uppfattar de aktuella bibeltexterna. 
  
 Bekräfta Utveckla Utmana 
Komplement till för-
samlingsengagemang 

Kreationistisk bi-
belsyn  
Essentialistisk köns-
förståelse 

Symbolisk bibelsyn  
Symbolisk könsför-
ståelse 
Lokalt engagemang 

Symbolisk bibelsyn 
Symbolisk – kritisk 
könsförståelse 
Lokalt engagemang 
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Intensivt lokalt 
engagemang 

Alternativ till försam-
lingsengagemang 

Kreationistisk bi-
belsyn 
Essentialistisk köns-
förståelse 
Inget eller endast 
sporadiskt lokalt 
engagemang 
 

Symbolisk bibelsyn  
Symbolisk könsför-
ståelse 
Inget eller endast 
sporadiskt lokalt 
engagemang 

Humanistisk bibel-
syn Humanistisk 
könsförståelse 
Inget lokalt enga-
gemang 
 

Figur 6. Modell över Bibelsajtens funktion bland de intervjuade ungdomarna. 

 
För det första framträder en grupp som använder religion på Internet som ett 
komplement till sitt lokala församlingsengagemang, med syfte att bekräfta den 
egna symbolmiljön. För denna grupp är Bibelsajten ett av flera medier, där kris-
ten populärmusik, kristen förkunnelse via kassett och video liksom kristna tid-
ningar är andra medieslag, med vilka ungdomarna bekräftar den bibelsyn och 
den livstolkning som det lokala engagemanget ger stöd för. Deras bibelsyn är 
oftast kreationistisk och deras könsförståelse essentialistisk. För att upprätthålla 
denna från majoritetskulturen avvikande uppfattning, upprätthåller gruppen en 
hög aktivitetsnivå med hjälp av såväl mänskliga som massmedierade möten. I 
denna svarsgrupp förekommer också läromässiga invändningar mot vissa inslag 
på Bibelsajten, vilken man ibland uppfattar som ”flummig” och alltför ”öppen”.  
 För det andra framträder en grupp, som förvisso också använder religion på 
Internet som ett komplement till sitt lokala församlingsengagemang men som gör 
det för att utveckla den tolkning som de bär med sig. De tar del av flera olika 
slags medier, inte främst kristna, och de uppskattar mötet mellan olika uppfatt-
ningar och tolkningar. De har en symbolisk bibelsyn och deras könsförståelse 
kan betecknas som symbolisk då skapelseberättelsen diskuteras. De använder 
inte bara kristna medier varför man kan säga att deras massmedierade livsåskåd-
ningsmiljö är mer pluralistisk och allmänkulturellt orienterad, jämfört med den 
föregående gruppens.  
 
En tredje grupp har ett församlingsengagemang och använder religion på Internet 
för att utmana den tolkning som de uppfattar utgör problem för deras religiösa 
förståelse av genusaspekten i den aktuella bibeltexten. Deras medieanvändning 
är, i likhet med föregående grupps, mer pluralistisk och allmänkulturellt oriente-
rad. Deras bibelsyn är symbolisk och deras könsförståelse i relation till den aktu-
ella bibeltexten kan betecknas som symbolisk kritisk. Denna grupp använder 
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religion på Internet för att utmana tolkningsmodeller som uppfattas komma i 
konflikt med deras egna synsätt respektive det omgivande samhällets övergripan-
de jämställdhetsideologi. 
 En fjärde grupp utgörs av dem som använder religion på Internet som ett 
alternativ till ett församlingsengagemang, emedan de inte har ett regelbundet 
sådant engagemang idag. Genom att via olika medier, som till exempel Internet, 
hålla kontakten med de tolkningsmiljöer där de tidigare, i de flesta fallen, varit 
aktiva, upprätthåller dessa ungdomar sin kreationistiska bibelsyn och sin essenti-
alistiska könsförståelse. Med hjälp av religion på Internet och andra medier för-
mår de vidmakthålla värderingar som är i minoritetsställning i samhället trots att 
de inte fysiskt deltar i en subkultur som odlar dessa värderingar. Internet tillhan-
dahåller med andra ord en virtuell plausibilitetsstruktur. Religion på Internet 
fungerar alltså bekräftande för denna grupp.  
 För det femte utmärks en grupp av ungdomar av ett icke-engagemang i guds-
tjänster. Dessa ansluter sig till en symbolisk bibelsyn och deras könsförståelse 
kan karaktäriseras som symbolisk. Med hjälp av Internet kan dessa ungdomar 
hålla kontakten med en tolkningsmiljö som de inte längre deltar i rent fysiskt, 
såväl som hitta nya replipunkter mot vilka de bättre kan relatera sig. För dessa 
ungdomar fyller alltså Internet en utvecklande funktion.  Vare sig det möjliggör 
en kontakt med bibeltolkningssammanhanget utan lokalt engagemang, eller om 
individen med hjälp av Internet hittar ett nytt tolkningssammanhang som passar 
vederbörande bättre, medför religion på Internet i dessa fall att ungdomarna 
förmår bibehålla och utveckla sin bibelanvändning och bibeltolkning. De avser 
inte att avveckla denna.  
 För det sjätte finns en kategori av ungdomar vilka kan betecknas som be-
traktande av religion genom det ”tittfönster” Bibelsajten fungerar som. Denna 
grupp utmärks av ett icke-engagemang i församling. Religion på Internet används 
för att nå en ökad förståelse för religion och dess inverkan på historiska, kultu-
rella och samhälleliga faktorer och för att kunna fråga och ifrågasätta företeelser 
och tolkningar. Genom Internet, exempelvis i form av Bibelsajten, kan individer 
utan någon egen personlig relation till ett religiöst tolkningssammanhang, på 
detta sätt ta del av en religiös grupps interna diskussion och tolkningsprocess. 
Interaktiviteten i Internet-mediet möjliggör den anonyma frågemöjligheten där 
religiösa företrädare kan kontaktas även i känsliga frågor. Tillsammans med den 
möjlighet som Internet innebär att ta del av en grupps interna diskurs kring frå-
gor som före introduktionen av mediet berördes i mer eller mindre slutna grup-
per, medför detta att Internet möjliggör överskridande av sådana sociala barriä-
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rer som kan förekomma i den fysiska verkligheten (”real life”). Denna kategori 
utmärks av en humanistisk bibelsyn och en humanistisk könsförståelse.  
 Denna analys har sammanfattningsvis klargjort, att med hjälp av religion på 
Internet kvarstår tolkningsmiljöns betydelse, trots ett icke-engagemang i en för-
samling. Oavsett engagemangsnivå i en församling kan individer, på grund av 
den möjlighet till kontakt med en plausibilitetsstruktur, som religion på Internet 
medför, hålla kontakt med en tolkningsmiljö. Religion på Internet kan också 
utgöra en väg vidare till ett för individen mer adekvat tolkningssammanhang. 
Detta utgör intervju- och receptionsstudiens huvudresultat, till vilket jag åter-
kommer i nästa kapitel. 
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Avslutning 

Sammanfattning och avslutning 

Undersökningens syfte och frågeställning 

Denna uppsats har haft som syfte att undersöka bibelanvändningens karaktär: 
går det att genom anförda studier visa på ökad bredd i användningen? Under-
sökningen avsåg att närmare undersöka vilken betydelse en eventuell bredd i 
bibelanvändningen kunde ha i följande mer specifika avseenden:  

a) hur relationsytan mellan svenska folket och bibeln ser ut; 
b) vilka användarna av Bibelsajten är; samt 
c) vilken betydelse för det första livsåskådningsmiljö respektive för 

det andra ”religion på Internet” har för unga användare av Bibel-
sajten i deras tolkning av en bibeltext. 

 
I detta kapitel kommer delundersökningarnas resultat att sammanfattas, varefter 
resultaten diskuteras i relation till uppsatsens inledande teoretiska perspektiv. 
Undersökningen genomfördes genom tre delstudier. Den första studien utgjordes 
av en befolkningsundersökning (n=1000) kring tre frågor om kontakt med bibeln 
och attityd till bibelns roll för framtidens kultur. Den andra studien utgjordes av 
en användarenkät på en kristen webbplats avsedd för ungdomar, Bibelsajten 
(n=722). Den tredje studien utgjordes av en intervju- och receptionsstudie med ett 
urval på 20 ungdomar ur den andra delstudiens användarenkät. 

Undersökningens resultat  

Den första delstudien av svenska folkets bibelläsande år 1984, 1999 och 2001 
visade att bibelläsningens kvantitativa ställning i Sverige inte har förändrats 
nämnvärt under 1980- och 90-talen. Under hela perioden är det cirka 10 procent 
som läser bibeln regelbundet och 18 procent som är oregelbundna bibelläsare. 
Vanligare än att läsa bibeln är dock att ta del av den på något annat sätt. Utöver 
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kontakt med bibeln via kyrkobesök, är radio, tv och annan  litteratur de viktigas-
te, i bemärkelsen de vanligaste, sätten för människor att komma i kontakt med 
bibeln. Undersökningen bekräftade därmed antagandet om att relationen till 
bibelordet inte har minskat i Sverige. Kontakten är istället relativt konstant för 
att inte säga svagt ökande, beroende på att bibelordet numera uppträder i en rad 
olika medierade former. Utifrån dessa resultat kan jag alltså hävda att bibelordet 
inte endast läses i bibeln som bok, utan att bibelordet också relateras till indivi-
den på andra sätt. Vidare framkom att ungefär halva befolkningsurvalet ansåg 
att bibelns roll var viktig också för framtidens kultur inom områdena skola re-
spektive böcker och  litteratur. Även bland svarande utan kontakt med bibeln var 
det en tredjedel som ansåg detta. I kapitel 4 belystes detta i termer av en rela-
tionsskala, på vilken svenska folkets relation till bibeln kan ses spänna från en 
religiöst engagerad grupp, som är regelbundna bibelläsare, över en mer emotio-
nellt engagerad grupp med mer indirekta kontakter med bibelordet, till en mer 
kulturell relaterad grupp för vilka bibeln fungerar som trygghetsskapande sym-
bol. 
 
Den andra delstudien av användningen av Bibelsajten utgjordes av de personer 
som själva fått välja att besvara en online-enkät. Detta gjorde materialets repre-
sentativitet osäker. Värdet i studien ligger främst i dess allmänna explorativa 
karaktär på ett område där få liknande studier finns. Enligt enkäten är ungdomar 
de huvudsakliga användarna av Bibelsajten. Ungefär tre av fyra är yngre än 24 
år, två av tre är kvinnor och en lika stor andel är engagerade i kyrkliga eller fri-
kyrkliga ungdomsgrupper. Dessa är oftast både gudstjänstdeltagare och bibellä-
sare. Undersökningen visade i detta avseende på ett förväntat resultat. Det är i 
den mindre gruppen svarande, ca en tredjedel, som vi finner oregelbundna kyr-
kobesökare och bibelläsare. Dessa utgörs främst av ungdomar som använder 
Bibelsajten på uppmaning av konfirmandlärare eller lärare i skolan. Undersök-
ningen i kapitel 5 visar, sammantaget, att Bibelsajten blivit en förhållandevis 
väletablerad webbplats för frågor kring bibeln och livsfrågor, samt att två stora 
användargrupper har identifierats: ungdomar med ett engagemang i eller med en 
relation till en kyrka eller frikyrka, respektive ungdomar som använder sajten i 
undervisningssammanhang.  
 
Den tredje delstudien utgjordes av en intervju- och receptionsstudie med ett urval 
på 20 ungdomar hämtade ur den nämnda online-enkäten. Genom att undersöka 
religiöst engagemang och medievanor studerades ungdomarnas reception av en 
bibeltext (1 Mos 2:4-25). Undersökningen i kapitel 6 visade: 
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1) att en svarsgrupp använder Bibelsajten som ett komplement till församlingsen-
gagemang. För dessa ingår Bibelsajten som en del av ett redan omfattande reli-
giöst engagemang. Utöver Bibelsajten använder de ett flertal olika kristna medier 
med vilka de bekräftar en från majoritetskulturen avvikande uppfattning: en 
kreationistisk bibelsyn (skapelsen gick till så som det står i bibeln) och en essenti-
alistisk könsuppfattning (kvinna och man är åtskilda); 
2) att ytterligare en svarsgrupp använder Bibelsajten som ett komplement till 
annat församlingsengagemang men med syfte att utveckla den församlingsreligio-
sitet och den tolkning av världen som de bär på. Deras livsåskådningsmiljö fun-
gerar mer pluralistiskt och kulturellt inklusivt. De tar del av olika slags medier 
utanför de kyrkliga och frikyrkliga sammanhangen och uppskattar mötet mellan 
olika tolkningar. Deras bibelsyn är symbolisk och deras könsförståelse är symbo-
lisk; 
3) att en tredje svarsgrupp använder Bibelsajten för att utmana tolkningen av 
bibeltexter som de uppfattar problematiska ur ett jämställdhetsperspektiv. Dessa 
ungdomar har ett församlingsengagagemang och i likhet med föregående grupp 
en pluralistisk, allmänkulturellt orienterad medieanvändning. Med hjälp av Bi-
belsajten som komplement till sitt församlingsengagemang, söker de redskap för 
att hantera den svårighet som de finner med att tillämpa sin symboliska bibelsyn 
på bibeltexten även gällande könsproblematiken. Deras könsförståelse kan där-
för betecknas som symbolisk kritisk. 
4) att en fjärde svarsgrupp använder Bibelsajten som ett alternativ till ett försam-
lingsengagemang, eftersom detta i stort sett har upphört. Genom att via Internet 
hålla kontakt med dessa värderingar kan de åtminstone delvis upprätthålla sin 
kreationistiska bibelsyn och sin essentialistiska könsförståelse. Internet och andra 
medier bidrar på detta sätt att vidmakthålla värderingar som är i minoritetsställ-
ning i samhället; 
5) att en femte svarsgrupp använder Bibelsajten som ett alternativ till ett religiöst 
engagemang som de upplever hindrande för deras utveckling. Dessa ungdomar 
har en symbolisk bibelsyn och en symbolisk könsförståelse. För dessa ungdomar 
möjliggör tillgången till Internet ett byte av tolkningsmiljö, dvs. till en ny miljö 
som de finner vara mer adekvat. Religion på Internet fyller för dem en utveck-
lande funktion eftersom den gör att dessa ungdomar hittar ”vägen vidare” till ett 
nytt tolkningssammanhang med fortsatt bibelanvändning; samt 
6) att en grupp använder Bibelsajten som ett ”tittfönster” genom ett intressemo-
tiv utan samfundsrelatering över huvud taget, för att fråga och ifrågasätta hur 
bibelns texter bör uppfattas. På detta sätt kan ungdomar utan kyrkorelatering ta 
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del av en religiös diskussion, och få material till utvecklingen av en personlig 
livsåskådning, utan att ”hindras” av de sociala barriärer som kan uppstå kring 
exempelvis en kyrklig eller frikyrklig ungdomsgrupp. Denna grupp har en huma-
nistisk (kulturrelaterad) bibelsyn och en humanistisk, jämställd könsförståelse. 
 
Sammanfattningsvis visar den tredje delstudien, att med hjälp av religion på In-
ternet, kvarstår tolkningsmiljöns betydelse för ungdomarnas tolkning av en bibel-
text, trots ett icke-engagemang i en församling. Detta utgör huvudresultatet av 
intervju- och receptionsstudien. 
 
Genom denna analys, har undersökningen visat att bibelns roll i den svenska 
kulturen är förhållandevis stark och att den kan beskrivas i termer av en rela-
tionsskala. Bibeln relateras, genom att medieras i olika former, långt utöver 
gruppen av regelbundna bibelläsare. Relationsskalan gällande bibeln visar att 
bibelboken fyller en förhållandevis central funktion som trygghetsskapande 
”symbol”. Denna ”symbol” finns i hemmet och i allt högre grad också i medier 
av olika slag och förs därför på ett nytt sätt in i hemmen. Bibeln står för kultur-
värden, liksom för transcendenta värden, som en majoritet av den svenska be-
folkningen bejakar.  
 
Undersökningen har också visat att Bibelsajten huvudsakligen används av ung-
domar. En majoritet av dessa är kyrkligt eller frikyrkligt engagerade och finner 
på sajten bland annat en möjlighet att anonymt kunna diskutera känsliga religiö-
sa och sociala frågor. En minoritet av dessa besöker Bibelsajten i utbildningssyfte 
och får genom sajten möjlighet att ta del av en religiös grupps diskussioner utan 
att behöva passera de sociala barriärer som annars kan omge ett lokalt samman-
hang. Intervjuundersökningen indikerade, slutligen, att religion på Internet kan 
fungera som ett komplement respektive ett alternativ till lokalt församlingsenga-
gemang. Genom receptionsstudien av en bibeltext, visades att religion på Internet 
kan användas både för att bekräfta, utveckla eller utmana den trosbild som ung-
domarna för med sig till Bibelsajten respektive som presenteras där.  

Avslutande diskussion 

Tvärtemot den allmänna tendensen för gudstjänstbesök som varit rådande under 
de senaste decennierna, framstår det nu som att bibelläsandet inte har minskat 
sedan 1984. Svensken verkar betrakta bibelordet mer som en personlig och kul-
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turell resurs än en institutionell trosförmedlare. Vidare visar studien, att Bibelsaj-
ten och religion på Internet kan fungera som ett komplement respektive ett alter-
nativ till lokalt församlingsengagemang. Studien har således indikerat att bibeln 
inte bara läses privat eller lyssnas till i kyrkorummet, utan att bibelordet uppträ-
der i andra medier som radio och tv och genom annan  litteratur. Detta är i och 
för sig inget nytt. Bibeln har under hela 1900-talet citerats i skönlitteraturen och 
sedan radion gjorde sin entré har andakter sänts (Linderman, 1993). Poängen 
med mitt resonemang är att bibelordet uppträder mer fritt idag. Detta verkar 
vidga kretsen av människor som har kontakt med bibelordet. Nya möjligheter att 
läsa bibeln öppnas upp. Detta kan utmana och utveckla tolkningsmönster som 
har präglat ett lokalt församlingssammanhang. Med hjälp av Internet kan det 
lokala tolkningssammanhang som en församling eller ungdomsgrupp utgör, få en 
minskad betydelse. Bibelordet sätts i allt högre grad in i den enskilda individens 
existentiella trosram. Ordet blir en resurs både kulturellt och existentiellt. Bibeln 
kan därför läsas utifrån nya och oväntade utgångspunkter jämfört med traditio-
nella trossammanhang. Sannolikt är det utmanande förhållningssättet, som frå-
gar och ifrågasätter, viktigare, i meningen mer utbrett, än denna studie har kun-
nat belägga. Därför är ytterligare studier bland den gruppen av ungdomar ytterst 
angelägna. 
 
Undersökningarna visar sammanfattningsvis att bibelordet verkligen uppträder 
utanför traditionella former som t ex genom bibelläsning i hemmet eller i guds-
tjänster. Det framgår tydligt i analysen av befolkningsurvalets uppfattning om 
bibelns betydelse för framtidens kultur. Även om värderingen av bibelns betydel-
se var klart relaterad till kontakt med bibeln, har undersökningen kunnat visa, 
att bibeln har betydligt bredare förankring än endast bland de regelbundna bibel-
läsarna. Detta framgick då en tredjedel av dem som inte hade någon kontakt med 
bibeln uppgav att bibeln var viktig för framtidens kultur via skolan respektive via 
böcker och  litteraturen. Undersökningens resultat antyder således, att bibeln 
tillhör den kedja av minnen som relaterar individen till ett kollektivt och religiöst 
arv (Hervieu-Léger 2000). Det är värt att notera att även bland en påfallande stor 
andel av befolkningsundersökningens 15-29-åringar är bibeln en del av denna 
minneskedja.  
 
Genom studiens triangulerande ansats har även framgått vad en mer privatiserad, 
medierad, bibelanvändning kan innebära. Individintervjuerna tydliggör att Bibel-
sajten används delvis olika beroende på vilken tolkningsmiljö ungdomarna lever 
i. Det komplementära användandet är inte att förvåna. Denna funktion var vän-
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tad och given. Icke desto mindre bidrar föreliggande undersökning med två po-
änger i detta avseende: För det första har den komplementära användningen av 
Bibelsajten identifierats och belysts, och dess betydelse för individers bearbetning 
av personliga frågor belagts. Den anonyma kontaktmöjligheten tillhandahåller 
redskap för att hantera också frågor som kan vara stigmatiserade i ett lokalt 
sammanhang. För det andra är det av intresse att ungdomar använder Bibelsajten 
som en väg mot ett ”friare” förhållningssätt gentemot religiösa institutioners 
krav på engagemang. Denna typ av användning illustrerar den senmoderna män-
niskans relation till bibelordet och går i flera olika riktningar. Med Beckford 
(1989) medför frigörandet av religionen från dess förankring i sociala grupper 
och gemenskaper en förvandling av densamma till en kulturell resurs som kan 
användas för flera olika syften. Religionen förändras i det senmoderna samhället 
i riktning mot en funktion som kulturell resurs. Genom en bricolage-process 
konstruerar individen en personlig religiös identitet med hjälp av ”bits and pie-
ces” från skilda religiösa traditioner (Beckford, 1989:171f; McGuire & Spickard, 
2002).  
 
Användningen illustrerar också relationen till ett kulturellt minne som flertalet 
svenskar inte vill undvara, oavsett om de har ett eget religiöst engagemang eller 
ej. Jag har i denna uppsats kunnat visa hur bibeln utgör ett viktigt inslag i den 
svenska kulturen, oavsett eget religiöst engagemang. För att tala med Bäckströms 
(2000) modell fyller kulturramen, i vilken jag menar att bibeln ingår, en integre-
rande funktion. Det framgår av att även gruppen utan ett eget religiöst engage-
mang till stor del anser att bibeln är viktig för framtidens kultur. Samtidigt, påta-
lar Bäckström i sin modell, är det individuella valet och sökandet det kanske 
viktigaste kulturella värdet i vår tid. Detta gör att individens frihet att förhålla sig 
inte kan negligeras. Detta har också kunnat belysas i de indirekta bibelkontakter 
vilka studien funnit vara betydligt mer frekventa än de direkta. I synnerhet gäller 
detta de indirekta bibelkontakter som sker via nya medier. Detta möjliggör en 
mer avreglerad användning av bibeln som inte nödvändigtvis följer traditionella 
tolkningsmönster. Detta framgår särskilt tydligt i studien av Bibelsajtanvändarna. 
Det förhållandet att tolkningsmiljöns betydelse med hjälp av religion på Internet 
tycks kvarstå även utan aktuellt församlingsengagemang tyder samtidigt på att 
förhållandet mellan den lokala sociala strukturen och Internets möjligheter att 
tillhandahålla alternativa virtuella plausibilitetsstrukturer är komplext och kräver 
fördjupade analyser. De möjligheter till hantering av information och livets osä-
kerheter i ett föränderligt samhälle som Internet erbjuder, vilket lyfts fram av 
Slevin (2000), har här kunnat beläggas. Dawson (2000) och Larsson (2002:117f) 
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framhåller att just denna auktoritetsförskjutning innebär att religionen genom 
Internet kan privatiseras och relativiseras. Även religionens offentliga karaktär 
förskjuts i riktning mot en privatiserad religionsform (Linderman 2001:225f;  
McGuire & Spickard 2002:324). Samtidigt kan detta inte förstås utan relation 
till den övergripande kulturramen, inom vilken individens friare sökande sker. 
Bäckström (2003) kallar denna komplexa relation mellan en transcenderande 
kulturram och dess integrerande funktion å ena sidan och en fritt sökande individ 
å den andra, för en nordisk religionsform. Frågan är om inte denna form till och 
med är ett drag i den globala senmoderna kulturen, vilket synliggjorts i denna 
studie av bibelns roll i en svensk kontext. Framtida studier får utröna vilken roll 
just medier i allmänhet och nya medier i synnerhet kommer att spela i en sådan 
religiös förändringsprocess.  
  
Att även ungdomsgenerationen, trots klart lägre grad av såväl bibelläsning som 
de flesta övriga former för kontakt med bibeln, skulle uppvisa så höga värden i 
fråga om bibelns betydelse för framtidens kultur inom skola respektive böcker 
och  litteratur, kan sägas motsäga en del tidigare studier om ungdomars religiösa 
intresse och engagemang (t ex Pettersson, 1986:61). Nämnda förhållande finner å 
andra sidan stöd i nyare forskning (Hagevi, 2001; Sjödin, 2001). Ungdomars 
intresse för religiösa frågor är dock oftare relaterat till det ”andliga sökandet”. 
Det är rimligt att tänka sig att en förhållandevis stor andel av dem som intresse-
rar sig för religiösa värden gör det utifrån personliga bevekelsegrunder. Men 
också i en privatiserad kulturform, som den svenska, är det viktigt för individen 
att söka sig fram till identiteter som bidrar till livskvalitet. Dessa kvalitetsvärden 
är angelägna att uppnå, inte minst för unga personer (Hervieu-Léger, 2002).  
 
Studien indikerar att bibeln i nya medier verkar kunna nå utöver de individer 
som redan är regelbundna bibelläsare. Intervjuerna visar också att Internet kan 
fungera som en alternativ plausiblitetsstruktur, även om det vanliga är att Bibel-
sajten används som ett komplement till ett församlingsengagemang. Vikten av att 
söka kunskap och stimulans till en egen livsåskådning understryks också av den 
alternativa funktionen vilken tydliggjorts. I en mening är det förhållandet att 
kontakten med bibeln sker indirekt inte något nytt. Bibeln var fram till sekelskif-
tet år 1900 en bok som man lyssnade till. Så verkar vara fallet även idag. Det är 
fler som har kontakt med bibeln som radiolyssnare, tv-tittare eller läsare av an-
nan  litteratur än som bibelläsare. Läsningen av just bibeln som bok är en förhål-
landevis modern företeelse som måste ses i relation de omvälvande sociala för-
ändringsprocesser som ägde rum under 1800-talet, vari väckelserörelserna ver-
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kade. Även om förhållandevis få människor kommer i kontakt med bibeln via 
Internet, är det ändå tidstypiskt att det är ungdomar som står för denna kontakt. 
Bibelsajtenkäten visade att det finns unga människor som är stora Internetanvän-
dare. För dessa blir Bibelsajten en av flera virtuella platser som de besöker mer 
eller mindre regelbundet. Resultatet att bibeln i nya medier verkar kunna nå ut-
över de som redan är regelbundna bibelläsare bekräftar i stort sett Lindermans 
resultat om mediereligionens43 rekryteringsbas utanför gruppen regelbundna 
gudstjänstbesökare (2001:232). Härigenom kompletteras också bilden från NT-
81-projektets undersökningar, där Pettersson menade att bibeln i olika medier 
inte i någon större utsträckning nådde utöver de religiöst engagerade grupperna 
(1986:81-86). Detta resultat indikerar därför en viktig fråga för fortsatta fördju-
pade studier. 

Slutord 

Undersökningen har pekat på att en mer medierad bibelanvändning kan möjlig-
göra nya sätt att läsa bibeln som inte nödvändigtvis följer upptrampade spår. 
Vilken bedömning man gör av en sådan möjlig utveckling är en värderingsfråga. 
En sådan utveckling kan tänkas leda till att ungdomspastorn får konkurrens av 
andra bibeltolkningar. Den som anser att en viss tolkning är att föredra kan må-
hända oroas över en sådan tänkbar utveckling. Ett annat scenario skulle vara att 
(unga) människor med hjälp av interaktionen via Internet kan utveckla sin bibel-
användning hellre än att avveckla den. Studien antyder till och med att ett intres-
se därigenom kan väckas och tillgodoses, fritt i något avseende från de sociala 
barriärer som annars omger en grupp i den fysiska verkligheten. Om detta är ett 
hot eller ett löfte beror delvis på vilka värderingsmässiga synpunkter som läggs 
på exempelvis värdet av en social fysisk gemenskap för bibeltolkning. 

 
43 Med mediereligionen avser Linderman där (2001:232) gudstjänster och livsfrågeprogram i 
radio och tv. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Bibeltext 1 

Människan i Edens trädgård 

4 Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades. När Herren Gud gjorde 

jord och himmel, 5 när ingen buske fanns på marken och ingen ört hade spirat, ef-

tersom Herren Gud inte hade låtit något regn falla på jorden och ingen människa 

fanns som kunde odla den - 6 men ett flöde vällde fram ur jorden och vattnade 

marken - 7 då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in 

liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse. 8 Och Herren Gud 

planterade en trädgård österut, i Eden, och satte där människan som han hade 

format. 9 Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana som var ljuv-

liga att se på och goda att äta av. Mitt i trädgården stod livets träd och trädet som 

ger kunskap om gott och ont. 10 En flod rinner upp i Eden och bevattnar trädgår-

den. Sedan delar den sig i fyra armar. 11 Den första heter Pishon, den flyter kring 

Havila, ett land där det finns guld. 12 Guldet i det landet är fint, och där finns 

också bdelliumharts och onyxsten. 13 Den andra floden heter Gichon, den flyter 

kring Kush. 14 Den tredje floden heter Tigris, den rinner öster om Assyrien. Den 

fjärde floden är Eufrat. 15 Herren Gud tog människan och satte henne i Edens 

trädgård att bruka och vårda den. 16 Herren Gud gav detta bud: ''Du får äta av 

alla träd i trädgården 17 utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den 

dag du äter av det trädet skall du dö.'' 18 Herren Gud sade: ''Det är inte bra att 

mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp.'' 

19 Så formade Herren Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och 

förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande va-

relse fick det namn som mannen gav den. 20 Mannen gav namn åt all boskap, alla 

himlens fåglar och alla vilda djur. Men han fann inte någon som kunde vara ho-

nom till hjälp. 21 Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog 

Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. 22 Av revbenet som han 

hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till 

mannen. 23 Då sade mannen: ''Den här gången är det ben av mina ben, kött av 

mitt kött. Kvinna skall hon heta, av man är hon tagen.'' 24 Det är därför en man 

lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett.  25 Både man-

http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=1%20Mos%202:4
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=1%20Mos%202:5
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=1%20Mos%202:6
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=1%20Mos%202:7
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=1%20Mos%202:8
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=1%20Mos%202:9
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=1%20Mos%202:10
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=1%20Mos%202:11
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=1%20Mos%202:12
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=1%20Mos%202:13
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=1%20Mos%202:14
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=1%20Mos%202:15
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=1%20Mos%202:16
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=1%20Mos%202:17
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=1%20Mos%202:18
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=1%20Mos%202:19
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=1%20Mos%202:20
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=1%20Mos%202:21
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=1%20Mos%202:22
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=1%20Mos%202:23
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=1%20Mos%202:24
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=1%20Mos%202:25
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nen och kvinnan var nakna, och de kände ingen blygsel inför varandra. (1 Mose-

boken 2:4-25 enligt Bibel 2000) 
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Bilaga 2: Bibeltext 2 

Äktenskapsbryterskan 
Jesus gick till Olivberget*. 2 Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet*. Allt 

folket samlades kring honom, och han satte sig ner och undervisade. 3 De skrift-

lärda* och fariseerna* kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äkten-

skapsbrott. De ställde henne framför honom 4 och sade: ''Mästare, den här kvin-

nan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. 5 I lagen föreskriver 

Mose att sådana kvinnor skall stenas. Vad säger du?'' 6 Detta sade de för att sätta 

honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och 

ritade på marken med fingret. 7 När de envisades med sin fråga, såg han upp och 

sade: ''Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne.'' 8 Och 

han böjde sig ner igen och ritade på marken. 9 När de hörde hans svar gick de där-

ifrån en efter en, de äldste* först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför 

sig. 10 Jesus såg upp och sade till henne: ''Kvinna, vart tog de vägen? Var det ing-

en som dömde dig?'' 11 Hon svarade: ''Nej, herre.'' Jesus sade: ''Inte heller jag 

dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.'' (Johannesevangeliet 8:1-11, enligt Bibel 

2000) 

http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=Joh%208:2
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=Joh%208:3
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=Joh%208:4
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=Joh%208:5
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=Joh%208:6
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=Joh%208:7
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=Joh%208:8
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=Joh%208:9
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=Joh%208:10
http://www.bibel2000.org/noter.asp?sNot=Joh%208:11
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Bilaga 3: Tabell över förekomst av citat från skilda intervjupersoner 

Namn Ålder Religiös bakgrund 
Bibelsyn (självbestäm-
ning) 

Antal citat i 
rapporten 

Anna 20 Svenska missionsförbundet B. Symbolisk  1 
Björn 24 Pingst/fri församling  A. Kreationistisk 4 
Cecilia 20 Svenska kyrkan B. Symbolisk 2 

Disa 15 
Tror inte på Gud, ej konf, 
ej bön C. Humanistisk 6 

Erik 16 Pingst-/trosrörelsen  
A/B mer åt bibeltro än 
evolutionism 5 

Felipe 24 Pingströrelsen  A/B mitt emellan 1 
Gabriella 22 Svenska kyrkan B. Symbolisk 3 
Heli 20 Svenska kyrkan B. Symbolisk 1 
Ida 15 Pingströrelsen  A. Kreationistisk 1 
John 17 Pingst-/trosrörelsen A. Kreationistisk 3 
Kristina 20 Svenska kyrkan tvekar A / B 4 
Lisa 16 Svenska kyrkan B. Symbolisk 2 
Maria 21 Svenska kyrkan B. Symbolisk  0 
Nina 23 Svenska kyrkan B. Symbolisk 2 

Olof 17 
Pingströrelsen, sedan drygt 
halvår. B. Symbolisk 0 

Peter 20 
Svenska kyrkan/Katolska 
kyrkan 

B. ”måste tolkas; inte 
på nytt i varje tid” 8 

Rosanna 20 Pingströrelsen 
”A absolut, lite med B 
kanske” 5 

Sara 15 Svenska kyrkan B. Symbolisk 3 

Tove 19 

Svenska kyrkan, Baptist-
kyrkan, Svenska missions-
förbundets ungdom, 
Pingstkyrkan B. Symbolisk 3 

Uno 23 Pingst-/trosrörelsen A. Kreationistisk 1 
 



Bilaga 4: Frågor i SIFO-undersökningen 2001 

 
 

TILL ALLA: 

BIB1 Har du fått eller köpt den nya översättningen av bibeln - Bibel 2000 ? 
 

 1 Ja, fått 
 2 Ja, köpt 
 3 Nej 
 4 Tveksam, vet ej 
   

TILL ALLA: 
BIB2 Man kan komma i kontakt med bibeln på olika sätt. Hur 

ofta kommer du i kontakt med bibeln på följande sätt: 
Svara med något av alternativen  mycket ofta, ganska 
ofta, ganska sällan, mycket sällan eller aldrig. LÄS UPP 
ETT ALTERNATIV I TAGET  a - f 

  Mycket 
ofta 

Ganska 
ofta 

Ganska 
sällan 

Mycket 
sällan 
eller 
aldrig 

Tveksam, 
vet ej 

 
a) Genom att läsa den 1 2 3 4 5 

 
b) Genom att besöka en

kyrka 
1 2 3 4 5 

 
c) Genom att lyssna på

radio eller se på tv 
1 2 3 4 5 

 
d) Genom att lyssna på

inspelningar på cd, kas-
sett eller video 

1 2 3 4 5 

 
e) Genom att söka på In-

ternet 
1 2 3 4 5 

 
f) Genom att läsa annan

litteratur 
1 2 3 4 5 
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TILL ALLA: 
BIB3 Hur viktig tror du att bibeln kommer att vara i svensk kultur i 

framtiden, inom följande områden: 
Svara med något av alternativen mycket viktig, ganska viktig, 
ganska oviktig eller helt betydelselös. LÄS UPP ETT 
ALTERNATIV I TAGET  a – e 

  Mycket 
viktig 

Ganska 
viktig 

Ganska 
oviktig 

Helt 
bety-
delsel-
ös 

Tveksam, 
vet ej 

 
a) Via skolan 1 2 3 4 5 

 
b) Via radio/tv 1 2 3 4 5 

 
c) Via kyrkorna 1 2 3 4 5 

 
d) Via böcker och 

litteratur 
1 2 3 4 5 

 
e) Via nya medier 

som cd-skivor 
och Internet 

1 2 3 4 5 
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Bilaga 5: Användarenkäten 
Välkommen till Bibelsajten. Under en månad genomförs en enkätundersökning 
bland våra besökare. Undersökningen är för dig helt anonym och genomförs av 
Teologiska institutionen vid Uppsala Universitet i samarbete med Bibelsajten. 
Svara på enkäten redan nu – nästa gång du är här kanske den inte finns kvar! 
Om du svarat på denna enkät tidigare, behöver du inte göra det igen.  
 
Om du uppger din mejladress här, kan du delta i utlottningen av biocheckar som 
tack för din medverkan! Upp till 20 stycken biocheckar kommer att totalt lottas 
ut. Din adress kommer under inga villkor att lämnas vidare till någon utomstå-
ende.   
 
Hur gammal är du? 
15 år eller yngre 
16 – 19 år 
20 – 24 år 
25 – 29 år 
30 – 34 år 
35 – 45 år 
46 – 65 år 
66 år eller äldre 
  
Är du… 
Kille 
Tjej 
 
Var bor du? 
Stockholm, Göteborg, Malmö med 
förorter 
Universitetsstad 
Annan stad 
På landet 
 
Hur mycket använder du Internet? 
Minst en timme om dagen 
Någon timme i veckan 
Mindre än en timme i veckan 
Har bara provat någon enstaka 
gång, (biblioteket/skolan/kurs eller i 
annat sammanhang) 
 
Vad använder du Internet till? (flera 
alternativ kan markeras) 
Informationssökning 

Ladda ner musik 
Spel och annan underhållning 
Chatta 
Handla 
Annat, ange vad: ………….. 
 
Har du besökt Bibelsajten tidigare? 
Nej, detta är första gången 
Ja, men högst fem gånger 
Ja, ungefär högst 20 gånger 
Ja, fler än 20 gånger  
 
Om ja på föregående fråga: hur 
ofta? 
Varje dag 
Varje vecka 
Någon gång i månaden 
Mer sällan 
 
Hur hittade du Bibelsajten? 
Via en sökmotor på Internet 
Via en länk på en hemsida på Inter-
net 
En kompis tipsade mig 
Konfirmandledarna gav oss i upp-
gift att använda Bibelsajten 
Läraren i skolan gav oss i uppgift 
att använda Bibelsajten 
Ledaren/pastorn/prästen i kyrkan 
tipsade oss om Bibelsajten 
Annons i en tidning 
Artikel i en tidning 
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Om du besökt Bibelsajten tidigare, 
har du (flera alternativ kan marke-
ras)… 
Sökt information om olika bibel-
böcker 
Läst andras inlägg i diskussioner 
Sökt information om hur ett bibel-
ställe kan tolkas  
Själv deltagit i diskussioner 
Läst andras frågor och svar i fråge-
lådan 
Skrivit en fråga till frågelådan 
Läst musikrecensioner 
Läst filmrecensioner 
Besökt skojsidorna 
Använt länksamlingen 
 
Deltar du i konfirmandläsning? 
Ja 
Nej 
 
Är du med i en ungdomsgrupp i 
någon kyrka? 
Ja, Svenska kyrkan med EFS  
Ja, någon frikyrka, t ex Missions-
kyrkan, Pingstkyrkan   
Ja, Katolska kyrkan 
Ja, någon av de ortodoxa – öster-
ländska kyrkorna 
Nej, jag är inte med i någon kyrklig 
ungdomsgrupp 
 
Deltar du i gudstjänster (ej dop, 
vigsel, begravning) i någon kyrka? 
Varje vecka 
Varje månad 
Någon gång per år 
Bara vid jul och/eller påsk 
Aldrig eller nästan aldrig 
 
Hur ofta läser du bibeln? 
Varje dag 
Varje vecka 

Ibland 
Aldrig eller nästan aldrig 
 
I vilket sammanhang läser du bibeln 
(flera svar kan markeras)? 
Ensam, för mig själv 
I ungdomsgruppen som jag tillhör 
I gudstjänster som jag deltar i 
Vid bibelstudier i den kyrka jag 
tillhör 
I skolan 
I musik som jag lyssnar på 
Aldrig eller nästan aldrig 
 
Vilken av följande beskrivningar av 
dig passar bäst? 
Jag går i grundskolan 
Jag går i gymnasieskolan 
Jag går på folkhögskola 
Jag går på bibelskola 
Jag går på komvux 
Jag läser på universitet/högskola 
Jag är arbetslös 
Jag är förvärvsarbetande 
Jag är pensionär 
Jag är sjukskriven 
 
Har du, hemma, tillgång till… (flera 
alternativ kan markeras) 
Dator med Internetanslutning? 
Tv (kabel- och/eller satellit-tv) 
Tv (SVT 1, SVT 2 och TV4) 
Videobandspelare 
Dvd-spelare 
 
Tack för din medverkan 



Diakonivetenskapliga institutet. Rapport nr 6.                                                     125 

Bilaga 6: E-brev till utvalda intervjupersoner 

Hej 
 
Du har svarat på en enkät på Bibelsajten. Enkäten genomförs inom ramen för ett 
avhandlingsprojekt vid teologiska institutionen, Uppsala universitet. Projektet 
handlar om unga människors tro, syn på livet och intresse för media. För att få 
en närmare bild av denna tro och livssyn behöver jag göra några intervjuer. Du 
tillhör den grupp som jag har valt ut.  
  
För att jag skall kunna nå dig och göra upp om tid för intervju ber jag dig därför 
att skicka mig ditt telefonnummer. Intervjun tar cirka en timme och kommer att 
äga rum under de närmaste veckorna på den ort där du bor eller går i skolan. 
Undersökningen är helt anonym. Min handledare heter Anders Bäckström, som 
du kan ringa till om du har några frågor (018-564010).  
  
Tacksam för snart svar. 
 
Med vänlig hälsning, 
Anders Sjöborg, 
doktorand i religionssociologi, Uppsala universitet 
018-564087 (DVI), 0733-208753 (mob), 018-557864 (hem) 
http://www.teol.uu.se/homepage/anders_sjoborg/index.htm 
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Bilaga 7: Frågeguide för individintervjuer 

Några frågor om bibeln: 
Vad betyder bibeln för dig?  

Guds ord 
Symbol för vårt kulturarv  
Rättesnöre i livet 
Hjälp till stillhet 
En helig bok 
Ger en känsla av trygghet 
Bidrar till livskvalitet 

 
Har du en bibel? 
Om ja, hur fick du den? 
Vet du om det är den nya översättningen (Bibel 2000 alt 81/82)? 
Har du läst något i bibeln? 
Om ja, vad?    
Hur gör du då? 

För dig själv eller tillsammans med andra? 
Efter en plan, eller mer ströläsning? 
Kommentar eller bok om bibeln? 
Anteckningar när du läser bibeln? 
Läser dina vänner, familj bibeln? 
Har du andra bibelutgåvor? Om ja, vilka? 

 
Vad anser du att bibeln betyder för samhället eller den svenska kulturen i all-
mänhet? 
Det finns olika sätt att se på bibeln? Vilken av följande uppfattningar ligger när-
mast din egen? (visa kort med alternativen) 
Bibeln är Guds rena ord och därför är den bokstavligen sann 
Bibeln har inspirerats av Gud men den är skriven av människor och måste därför 
tolkas på nytt i varje tid 
Bibeln innehåller mycken livsvisdom men Gud har inte påverkat den på något 
speciellt sätt 
ingen uppfattning om detta 
Bibeltolkning  
1 Mos 2 resp. Joh 8. Du ska nu få läsa två bibeltexter.  
Vad betyder texten för oss idag?  
Vad kan texten betyda för vår tid? 
Vad kan texten betyda för dig?  
Fritt 

teman: 
manligt/kvinnligt 
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evolution/skapelse 
symbol/bokstav 

 
Har du något eller några bibelställe/n som betyder något särskilt för dig? 
 
MEDIEVANOR (Vad – vilka – varför? Hur ofta?) 
Dagstidning  
Kvällstidning  
Veckopress  
Fackpress 
Tv, radio 
Cd, musik 
Film: bio, video 
Internet 
Skönlitteratur 
Facklitteratur 
Serietidningar 
 
Bibeln i nya medier 
Man kan komma i kontakt med bibeln på olika sätt: Har du kommit i kontakt 
med bibeln på annat sätt än genom att läsa den?  
Fritt svar 
Här följer ett antal exempel som du får ta ställning till: 
Läsa andakter och betraktelser i tidningar 
Lyssna på radio/tv 
Lyssna på cd, kassett eller video 
Lyssna på kristen popmusik 
Besöka kristna sajter på Internet 
Delta i bibelstudium, bönegrupp etc 
Samtala med andra om bibeln 
Besöka en kyrka / delta i gudstjänster 
Gå på konserter i kyrkan 
Genom skolan 
 
Vad tycker du om att man gjort reklam för Bibel 2000? Är det bra eller dåligt? 
(visa exempel: vykort från Sveriges pressfotografer tolkar bibeln) 
 
Vad tycker du om att man ger ut bibelböcker på nya sätt (visa exempel)… Är det 
bra eller dåligt? 
tidning (Lukasevangeliet) 
videofilm (Jesusfilmen eller Jesus från Nasaret t ex) 
seriemagasin (Stora seriebibeln) 
tecknad film (Bibeln/The Bible in Animation) 
dataspel (Expedition bibeln) 
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cd – att lyssna på (Nya bibeln, Bibeln: I begynnelsen) 
web-sajt (Bibelsajten, bibeln.se) 
 
FRÅGOR OM BIBELSAJTEN 
Brukar du själv besöka och läsa … resp Vad tycker du om… 
Sidorna med frågelådan 
Diskussionsforumssidorna 
Recensionssidorna  
Sidorna med Bibelfakta 
Sidorna med temaartiklar 
 
Ställer du själv frågor (varför/inte)? 
Gör du själv inlägg (varför/inte)? 
Har du själv gjort inlägg (varför/inte 
 
Bibelsajten är ett mycket öppet forum för diskussion om bibeln, tro och livsfrå-
gor. Tycker du att det är bra att Bibelsajten är så bred åsiktsmässigt, eller är det 
dåligt? 
 
På Bibelsajten förekommer inlägg från personer som har personliga problem av 
olika slag. Vad tycker du om att råd ges på Bibelsajten till människor med… 
anorexia? 
självmordstankar?  
kärleksproblem?  
trosgrubblerier?  
 
Vad tycker du om Bibelsajten i förhållande till andra kristna sajter, ungdomssaj-
ter och medier? 
 
LIVSÅSKÅDNING 
Så några frågor om livet, döden och meningen 
Vad händer med oss när vi dör? 
Vad är det viktigaste i livet? 
Det finns sådant som människor betraktar som heligt. Vad är heligt för dig?  
Tror du på någon högre makt, kraft eller Gud? 
 
Några FRÅGOR OM DIG 
Kön, ålder? 
Hur bor du? (villa, lägenhet, stad, land) 
Med vilka bor du? (familjesituation)  
Vilken utbildning går du? 
Trivs du i skolan? 
Har du kompisar i skolan, på fritiden? Vilka framtidsplaner har du? (utbild-
ning/yrke?) 
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Är du konfirmerad (motsvarande)?  
Om ja, vilket samfund?  
Varför/inte?  
 
Deltar du i en ungdomsgrupp i någon kyrka? Vad betyder ungdomsgruppen för 
dig? 
 
Deltar du i gudstjänster? Vilka typer av gudstjänster? Vad tycker du om de guds-
tjänster du deltar i? Vad är bra, vad är dåligt? 
 
Är du med i någon bibelläsningsgrupp? 
Har du bett någon gång?/Ber du?  
 
Går din familj i kyrkan? Dina kamrater? 
 
Vad gjorde ni på konfirmandträffarna? 
Hur upplevde du din konfirmandtid? 
Om du tänker på din familj, är de konfirmerade (motsvarande)? 
Dina vänner, är de konfirmerade? 
Vad gör ni i ungdomsgruppen? 
Skulle du säga att du är aktiv eller passiv medlem? 
 
Om ja: hur kom du med? 
Vad gör ni när ni träffas? 
Är du aktiv eller passiv medlem? 
Vad betyder bibelläsningsgruppen (motsvarande) för dig? 
 






	Förord
	Inledning
	Forskningsöversikt
	Religion och det moderna samhället
	Bibelanvändning
	Massmediers ökade betydelse
	Religion på Internet
	Information och kommunikation
	Anonymitet
	Internet och förändring


	Rapportens syfte
	Problemformulering och syfte
	Rapportens disposition

	Metod och material
	Inledning
	Tillvägagångssätt
	Överväganden


	Resultat
	Bibeln och svenska folket
	Svenska folket och Bibel 2000
	Svenska folkets kontakt med bibeln mellan 1984 och 2001
	Attityder till bibeln i framtiden
	Sociala och geografiska skillnader
	Bibeln som kulturellt minne eller symbol

	Bibeln och Internet
	Inledning
	Några introducerande begrepp om Internet
	Vad är Bibelsajten?
	Vilka använder Bibelsajten?
	Presentation
	Användning av Bibelsajten
	Religiöst engagemang
	Bibelläsning och samfundstillhörighet
	Sammanfattning


	Bibeln och ungdomarna: 20 Bibelsajtanvändare tol�
	Inledning
	Bibelsyner - begreppsdefinitioner
	Presentation av de intervjuade ungdomarna
	Ungdomar med kreationistisk bibelsyn
	Ungdomar med symbolisk bibelsyn
	En ungdom med humanistisk bibelsyn
	Sammanfattning av presentationen

	Hur använder ungdomarna Bibelsajten?
	Komplement
	Ersättning
	Vägen ut – vägen vidare?
	Vägen in
	Kontaktyta - tittfönster
	Bibelsajtens funktion för de intervjuade ungdoma�

	Kategorisering av intervjumaterialet
	Skapelsetro och naturvetenskap – om bibelsyn
	Skapelseberättelsen objektivt sann
	Symbolisk syn
	Humanistisk syn
	Sammanfattning: synen på skapelseberättelsen och

	”Till kvinna och man skapade han dem” – om könsf�
	”Så är det” – essentialistisk syn
	”Båda behövs för att Gud ska vara nöjd” – symb�
	Symbolisk kritisk syn
	Humanistisk syn
	Sammanfattning: skapelseberättelsen och förhåll�

	Sammanfattning av intervjugenomgången

	Analys av intervju- och receptionsstudien
	Kön och livsåskådningsmiljö
	Bibelanvändning och bibeltolkning: mediereligios�



	Avslutning
	Sammanfattning och avslutning
	Undersökningens syfte och frågeställning
	Undersökningens resultat
	Avslutande diskussion
	Slutord

	Referenser
	Bilagor
	
	Bilaga 1. Bibeltext 1
	Bilaga 2: Bibeltext 2
	Bilaga 3: Tabell över förekomst av citat från s�
	Bilaga 4: Frågor i SIFO-undersökningen 2001
	Bilaga 6: E-brev till utvalda intervjupersoner
	Bilaga 7: Frågeguide för individintervjuer




