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Sammanfattning 

Den här studien syftar till att undersöka associationer till de religiösa identiteterna 

kristen, sekulär och muslim. Associationerna hämtas från 2 150 enkätsvar, där 

respondenterna har uppmanats ange det första de kommer att tänka på när de hör 

orden kristen, sekulär och muslim. Sentimentanalys används för att undersöka om 

det finns skillnader i hur positiva och negativa känslouttryck förekommer i 

associationerna. Innehållsanalys används för att undersöka om det finns skillnader 

i vad respondenterna associerar till. Studien vilar på två teoretiska ramverk: 

Granovetters teori om svaga och starka band i sociala nätverk samt Tajfels sociala 

identitetsteori. Teorierna används för att ytterligare belysa analyserna genom att 

sätta uppmätta skillnader i sentiment och innehåll i relation till respondenternas 

egna identiteter och egna sociala nätverk. Studien visar att de negativaste 

associationerna är kopplade till den muslimska identiteten och att respondenterna 

generellt sett är positivare till identiteter som de själva identifierar sig med. Vidare 

visar studien att respondenter som har en muslimsk person i sina sociala nätverk 

associerar positivare till både sekulära och muslimer, jämfört med respondenter 

vars sociala nätverk inte består av några muslimska relationer. Respondenter som 

har muslimer i sina sociala nätverk tycks också ha bättre kunskap kring den sekulära 

identiteten. Studiens fynd går i linje med båda de teoretiska ramverken, vilket 

behandlas vidare i det avslutande diskussionskapitlet. Där diskuteras även bland 

annat praktiska tillämpningar och vidare forskning. 

Nyckelord: religion, sentimentanalys, innehållsanalys, kristen, sekulär, muslim 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sverige är världens mest sekulariserade land. Påståendet har figurerat flitigt i media under 

många år, och kan ofta härledas till den världsomspännande värderingsundersökningen World 

Value Survey (WVS). I en tvådimensionell karta framtagen av Inglehart och Welzel med 

hjälp av data från WVS intar Sverige en av hörnpositionerna. Där framgår att svenskarna i en 

extrem utsträckning tar avstånd från traditionella värderingar, till fördel för sekulär-rationella 

sådana. Men samtidigt som Sverige beskrivs som världens mest sekulariserade land så är en 

majoritet av befolkningen fortfarande medlemmar i Svenska kyrkan och många väljer 

fortfarande att fira påsk, vigas av en präst och döpa sina barn. Svenskarnas förhållande till 

religion är kanske mer invecklat än vad Inglehart och Welzel ger sken av. Detta invecklade 

förhållande har studerats av bland andra Thurfjell (2015), som menar att ”många 

sekulariserade svenskar känner att det är orimligt att kalla sig själva kristna, trots att de utför 

kristna livsriter, firar kristna högtider och är betalande medlemmar i en kristen kyrka” (s. 65). 

Det tycks onekligen vara som så att många svenskar tar avstånd från den kristna identiteten, 

även om det finns ett starkt kulturellt band till kristendomen. Medan den kristna identiteten 

ofta beskrivs som någonting genant och lite pinsamt (s. 183), så sammankopplas ofta den 

muslimska identiteten med destruktivitet (s. 202). Religionskritiker talar gärna i generella 

termer men hämtar i stort sett alla konkreta exempel från en muslimsk kontext, skriver 

Thurfjell (s. 203). Inte heller den muslimska identiteten tycks vara någonting som många 

svenskar vill kopplas samman med. De negativa associationerna till muslimer kan illustreras 

med ett citat från boken Islamofobi av Gardell (2010): 

Blunda och associera till orden islam och muslim och huvudet fylls av bilder på 

kvinnor i niqab, självmordsbombare, stening, bilbomber, skrikande skäggiga män, 

vapen och fetlagda shejker. (s. 9) 

Det finns ett stort antal människor med muslimsk bakgrund i Sverige. Även om det inte finns 

några officiella uppgifter om det exakta antalet så har flera forskare gjort uppskattningar. 

Sådana uppskattningar kan bland annat göras genom att studera ursprungsländer för 

medborgare med invandrarbakgrund. Även om metoderna har brister uppskattas andelen 

muslimer i Sverige idag till någonstans mellan 8 och 10 % (Sorgenfrei, 2018, s. 28). Detta 

medför att de associationer som Gardell beskriver inte rör en liten del av den svenska 

befolkningen, då upp till var tionde svensk kan ha en muslimsk bakgrund. Detta visar att det 
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fortfarande är relevant att studera religion och religiösa identiteter i Sverige idag, även om det 

finns en utbredd sekulär bild av landet. 

Oavsett vilka praktiska riter som faktiskt utförs, så tycks kristen och muslim vara identiteter 

som många svenskar tar avstånd från och inte vill förknippas med. Samtidigt har sociologisk 

såväl som socialpsykologisk forskning visat att vi människor tenderar att uppskatta och 

favorisera personer som tillskrivs samma identitet som vi (se exempelvis Tajfel, 1974). Detta 

skapar en intressant dynamik när det kommer till hur människor förhåller sig till religiösa 

identiteter. Å ena sidan tycks det finnas en samhällsövergriplig idé om att vissa religiösa 

identiteter är oönskade, å andra sidan finns en individuell drivkraft att framhålla den egna 

gruppens suveränitet. Det blir tydligt att en diskussion kring människors inställning till 

religiösa identiteter är intressant i sig självt, men också att en sådan diskussion skulle belysas 

av att ta hänsyn till individernas egna identiteter och sociala nätverk. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Med avstamp i den diskussion som beskrevs i det inledande bakgrundsavsnittet ämnar denna 

studie belysa associationer kopplade till de tre identiteterna kristen, sekulär och muslim i en 

svensk kontext. Syftet med studien är att undersöka om det finns sentimentala och 

innehållsmässiga skillnader i hur identiteterna beskrivs. Sentimentala skillnader ska förstås 

som olikheter i hur de olika identiteterna associeras till positiva respektive negativa 

känsloyttringar. Innehållsmässiga skillnader rör olikheter mellan de tre identiteterna när 

associationerna till dem kategoriseras efter deras innehåll. 

Syftet konkretiseras i fyra frågeställningar: 

1. Finns det sentimentala skillnader i associationer till identiteterna kristen, sekulär och 

muslim? 

2. Finns det innehållsmässiga skillnader i associationer till identiteterna kristen, sekulär 

och muslim? 

3. Vilken effekt har den egna identiteten på associationer till den egna identiteten och 

andras identiteter? 

4. Vilken effekt har det egna sociala nätverket på associationer till identiteterna kristen, 

sekulär och muslim? 

Studien ämnar komplettera och bidra till befintlig samhällsvetenskaplig forskning kring 

attityder och inställningar till religion. Med tre huvudsakliga strategier ämnar studien bidra 

med ny kunskap till ett annars relativt välstuderat forskningsfält. För det första erhåller 
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studien vetenskaplig relevans genom en tydlig teoretisk koppling som belyser och klargör 

ämnets komplexitet. För det andra anammar studien ett metodologiskt förhållningssätt som 

inte tidigare har använts i fältet. Att kvantifiera känsloinställningar ur textuella data är unikt 

inom svensk religionsforskning. För det tredje baseras mycket tidigare forskning om 

inställningar till religion på mindre datamaterial, varför fältet kan gynnas av det stora material 

som denna studie bygger på. 

1.3 Disposition 

Den vidare uppsatsen består av fem huvudsakliga delar. Först följer en teoretisk genomgång 

där idéer av Mark Granovetter och Henri Tajfel presenteras. Sedan kommer en redogörelse 

för tidigare forskning på ämnet. Efter litteraturgenomgången presenteras den metod som 

studien bygger på, där sentimentanalys och innehållsanalys är viktiga delar. Resultatet 

presenteras sedan i ett kapitel, som följs av ett kapitel med slutsatser och allmän diskussion. 



4 

 

2. Teori 

Studien vilar på två väl uppmärksammade teoretiska ramverk: Mark Granovetters teori om 

svaga och starka band i sociala nätverk, samt Henri Tajfels sociala identitetsteori. Dessa 

ramverk antas kunna förklara och belysa några av de processer som ligger bakom 

respondenternas syn på olika religiösa identiteter.  

2.1 Teorin om svaga och starka band i sociala nätverk 

Med teorin om svaga och starka band i sociala nätverk undersöker den amerikanska 

sociologen Mark Granovetter olika typer av band (ties) i sociala nätverk. Granovetter (1973) 

menar att en relation mellan två personer består av i huvudsak två olika typer av band: starka 

och svaga. Styrkan på en relation mellan två personer bestäms bland annat av hur mycket tid 

som har investerats i relationen samt hur emotionell och intim relationen är. Starka band har 

vi till dem som står oss närmast, så som partner, föräldrar och nära vänner. Svaga band 

förenar oss istället med mer avlägsna bekanta, exempelvis vänner till en vän eller kollegor 

som vi inte träffar så ofta. 

 

Figur 2.1. Illustration av ett socialt nätverk där heldragna linjer representerar starka 

relationer och den streckade linjen är en svag relation.  

Ett nätverk bestående av människor som har starka band till varandra är troligen, enligt 

Granovetter, väldigt homogent. Personerna i ett sådant nätverk är förmodligen väldigt lika 

varandra och de delar stora mängder information med varandra. De har möjligen liknande 

social bakgrund, kanske arbetar de nära varandra på samma företag och har gemensamma 

intressen. Granovetter menar att de svaga banden fungerar som broar ut från dessa starka 

nätverk, vilket möjliggör informationsutbyte med andra nätverk. I Figur 2.1 illustrerar de 

heldragna linjerna starka band och den streckade linjen är ett svagt band. Det 

informationsutbyte som sker inom nätverket av starka relationer är begränsat eftersom alla 
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redan har en stark koppling till varandra och därmed troligen redan delar stora delar 

information. Men genom att kommunicera över det svaga bandet kan personen komma i 

kontakt med information från den personens starka nätverk, och på så sätt få tillgång till helt 

andra informationskanaler. Således, om du är intresserad av nya möjligheter, idéer och tankar 

så kan det vara en god idé att kommunicera över de svaga banden framför de starka.  

För att låna begreppsapparat från en annan välkänd teoretiker, Robert Putnam, kan teorin om 

starka och svaga band ses som sammanbindande och överbryggande socialt kapital. Putnam 

(2001) menar att sammanbindande socialt kapital (bonding) binder samman människor som 

liknar varandra. Överbryggande socialt kapital (bridging) binder istället samman människor 

mellan grupper, och leder således till band mellan människor från olika bakgrund. För att 

överkomma kulturella skillnader, så som synen på olika religiösa identiteter, kan 

överbryggande socialt kapital spela en betydande roll. 

Teorin om starka och svaga band i sociala nätverk utvecklade Granovetter (1995) när han 

studerade hur 282 amerikanska män fick anställning på sina respektive arbetsplatser. Han 

upptäckte att personliga kontakter är en viktig komponent för att få möjlighet till anställning. 

Men framförallt fann Granovetter att fler personer fick arbete genom att använda svaga 

kommunikationskanaler. I regel var det inte den närmsta umgängeskretsen som förmedlade 

möjliga arbeten, utan mer avlägsna personer, så som en vän till en vän. Även om teorin till en 

början användes för att förklara kommunikationskanaler vid anställning så har den 

generaliserats och tillämpats på ett stort antal områden. Tio år efter att den ursprungliga 

artikeln publicerades utvärderade Granovetter (1983) några av de studier som då hade 

publicerats för att testa, använda, utvärdera eller kommentera hans teori. Sedan dess har 

ytterligare forskare använt Granovetters teoretiska ramverk inom sina respektive 

forskningsområden. Teorin om starka och svaga band i sociala nätverk har bland annat 

använts för att studera effektiv kunskapsöverföring (Levin & Cross, 2004), kreativitet (Baer, 

2010), kriminell aktivitet (Patacchini & Zenou, 2008) och självmord (Baller & Richardson, 

2009). Men också för att studera religiöst engagemang, där teorin kopplas samman med 

Putnams idéer om överbryggande socialt kapital (Wuthnow, 2002). 

I den här studien kommer teorin om starka och svaga band användas för att undersöka om det 

finns några skillnader i hur respondenter associerar till de tre religiösa identiteterna beroende 

på om deras sociala nätverk är homogent eller inte. I ett nätverk bestående av ett inte 

obetydligt antal svaga band, bör utbytet av information, idéer och tankar leda till en ökad 

förståelse för flera perspektiv. Ett homogent nätverk däremot, kan tänkas begränsa 



6 

 

informationsutbytet och därmed begränsa kunskapen om andra grupper. På så vis har 

tillämpningen av teorin en del gemensamt med Allports (1954/1988) kontakthypotes, som 

föreslår att kontakt mellan grupper är viktigt för att motverka fördomar. Fördomar och 

diskriminering mellan exempelvis etniska grupper, sociala klasser och kön kan reduceras 

genom direkt kontakt mellan medlemmarna från de olika grupperna.  

2.2 Social identitetsteori 

Flertalet teoretiker har intresserat sig för identitetsbegreppet och vilken betydelse identiteten 

har i det sociala samspelet. Den sociala identitetsteorin, som ofta härleds till Henri Tajfel och 

John Turner, är troligen en av de mest framträdande teorierna på ämnet. Enligt Tajfel  (1974) 

bygger människor sin identitet genom medlemskap i en eller flera grupper. En persons 

uppfattning om vem han eller hon är, är baserat på vilka grupper han eller hon tillhör. Två 

viktiga begrepp är ingrupp och utgrupp. En grupp som en person upplever sig tillhöra är en 

ingrupp för den personen. På samma sätt utgör en utgrupp en social grupp som personen inte 

upplever sig tillhöra. Denna indelning av människor i in- och utgrupper skapar en känsla av 

”vi” och ”de”. Indelningen av in- och utgrupper bygger på tre mentala processer: social 

kategorisering, social identifikation och social jämförelse (Tajfel & Turner, 1979).  

Social kategorisering innebär att människor delar in personer i kategorier för att lättare förstå 

och identifiera dem. Att använda kategorier som student, lärare, svensk, kristen och moderat 

är betydelsefullt för oss människor, och det säger någonting om personerna som vi 

kategoriserar. På liknande sätt säger våra egna sociala kategorier någonting om oss själva. 

Den andra processen, social identifikation, handlar om att medlemmar av en grupp anammar 

den identitet som finns i gruppen i fråga. En person som ser sig tillhöra gruppen lärare, 

kommer troligen agera på ett sätt som han eller hon uppfattar är ett typiskt beteende för just 

lärare. Till följd av den sociala identifikationen kommer känslomässiga band knytas till 

gruppen, varpå den enskilda personens självförtroende blir beroende av gruppen. Den tredje 

och sista processen, social jämförelse, tar alltså vid efter att en person har kategoriserat sig i 

en viss grupp, och identifierat sig med gruppen i fråga. Eftersom en persons självförtroende är 

beroende av gruppen, finns ett behov av att höja gruppens status. Därför tenderar människor 

att jämföra den egna ingruppen med andra utgrupper på ett sätt som gynnar den egna gruppen. 

Förutom att favorisera den egna gruppen så tenderar människor även att överdriva de 

skillnader som finns mellan grupperna och tona ner de skillnader som finns inom ingruppen. 

Inom ramen för den här studien kan den sociala identitetsteorin komma att bidra med viktiga 

insikter gällande hur olika religiösa identiteter ser på andra identiteter. Med den sociala 
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jämförelsen som utgångspunkt bör det vara rimligt att anta att respondenter med olika 

religiösa identiteterna kommer överdimensionera skillnaderna mellan varandra och framhäva 

den egna gruppens förträfflighet. I den här studien kommer social identitetsteori således 

användas för att undersöka vilken effekt den egna identiteten eventuellt har på associationer 

till den egna och andras identiteter. 

2.3 Summering och teoretiska tillämpningar 

De teoretiska ramverken kommer göra intryck på samtliga delar av den återstående uppsatsen. 

I den kommande litteraturöversikten kommer det presenteras ett urval av studier som tidigare 

har testat teorierna empiriskt. Teorierna kommer också ligga till grund för studiens oberoende 

variabler, som används för att belysa sentiment- och innehållsanalyserna. Granovetters teori 

om starka och svaga band i sociala nätverk ligger till grund för en gruppindelning av 

respondenter utefter deras personliga relationer. Med utgångspunkt i den sociala 

identitetsteorin skapas tre stycken identitetsskalor för att mäta hur respondenterna förhåller sig 

till identiteterna kristen, sekulär och muslim. Dessa metodologiska tillämpningar avspeglas 

naturligtvis även i resultatkapitlet och behandlas slutligen också i det avslutande 

diskussionskapitlet. 
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3. Tidigare forskning 

Litteraturen om inställningen till religion är mycket omfattande och en fullständig 

sammanställning ryms därför inte inom tidsramen för denna studie. Den forskning som 

presenteras i det här kapitlet ska således inte ses som en komplett redogörelse av 

forskningsfältet. Se det istället som en överblick över centrala delar av forskningsfältet, där 

återkommande synsätt exemplifieras med hänvisning till en eller flera studier. Sökstrategin 

baserades inledningsvis på relevanta sökord så som religion, identitet, attityd, inställning, 

kristen, sekulär, muslim och sentiment, inklusive böjningar och engelska översättningar. 

Sedan har vidare sökning baserats på de träffar som nyckelordssökningen resulterade i. 

3.1 Den generella synen på religion 

Weibull (2016) uttrycker att svensk religionssociologisk forskning länge till stor del bestod av 

studier av religiösa praktiker, politisk geografi och framförallt vanor hos olika kristna grupper 

(s. 123). Bennulf, Hagevi och Oscarsson (1995) kan illustrera denna forskningstradition, med 

en studie av svenska kristnas fritidsvanor och politiska preferenser. Hagevis (1999) studie om 

den religiösa orienteringens påverkan på den politiska opinionen i Västra Götaland fungerar 

som ytterligare ett exempel. Denna forskningstradition tycks undersöka i vilken utsträckning 

och på vilket sätt svenskar är religiösa, men inte vilken inställning människor har till olika 

religioner. Men sedan början av 2000-talet, skriver Weibull (2016, s. 123), har en ny typ av 

religionssociologisk forskning vuxit sig stark: empirisk forskning om människors inställning 

till religion. Brommesson och Friberg-Fernros (2013) studie av det sekulära idealet kan 

fungera som ett illustrativt exempel, liksom Thurfjells (2015) studie av de postkristna 

svenskarna och deras förhållande till religion. 

Weibulls (2016) kartläggning av inställningen till världsreligionerna i Sverige utmärker sig på 

ett vis från stora delar av den övriga litteraturen: den innehåller flera religioner. Ofta 

undersöks en religion eller en religiös identitet åt gången. Detta tillvägagångssätt hittas i äldre 

litteratur, så som Israels (1967) fokus på de kristna, och i nyare litteratur så som Mellas 

(2011) fokus på inställningar till de muslimska. När Weibull undersöker människors 

inställning till de fem världsreligionerna kristendom, buddism, hinduism, judendom och islam 

är resultatet väntat utifrån tidigare forskning och den allmänna uppfattningen. Kristendom är 

den religion som flest svenskar tycks värdera positivt, medan islam är den enda religion som 

får en majoritet av negativa bedömningar. Nästan var tredje respondent valde det negativaste 

möjliga alternativet när de skulle uttrycka sin inställning till islam. Weibull undersöker även 

inställningen till ateism, där det är ungefär lika många positiva som negativa inställningar. 
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Ungefär hälften av de svarande har en neutral inställning till ateism, medan en fjärdedel har 

en positiv inställning och den resterande fjärdedelen har en negativ inställning. 

Även Willander (2014) bidrar till kunskap kring den generella synen på religion i Sverige. 

Med hjälp av latent semantisk analys (LSA) av bloggposter bildas en uppfattning om hur det 

talas om religion i den svenskspråkiga bloggosfären. LSA-analysen, som bygger på att 

undersöka konceptuella likheter mellan ord och dokument, visar bland annat att det inte finns 

några tydliga associationer mellan ordet religion och religiösa trosuppfattningar eller 

praktiker (s. 192). Istället är religion associerat till tre huvudsakliga teman. Det första temat 

benämns Religion’s relation to politics och innehåller ord som religion, kristendom, politik 

och intressanta. Det andra temat, som givits namnet Consequances of religion, innehåller 

associationer som religiösa, individer, etnicitet och ursprung. Det tredje och sista temat med 

associationer till ordet religion kallar Willander (2014) för Presumptions about Islam and 

Muslims. Detta tema innehåller ord som islam, religionen, muslimer och koranen. Resultatet 

kan tyda på att när svenskar talar om religion så är det kristendom och islam det pratas om.  

3.2 Den ambivalenta synen på kristendom 

I Weibulls (2016) kartläggning av inställningen till världsreligionerna i Sverige framkommer 

att kristendom är den religion som värderas högst bland svenskarna. Även om en viss 

värderingsminskning skett mellan 2005 och 2015 så har 45 % fortfarande en positiv 

inställning till kristendomen. Samtidigt har bara 15 % en negativ inställning, vilket gör 

kristendomen till den enda religion i undersökningen där den positiva delen av skalan 

överväger den negativa. Weibull noterar också att det finns ett litet bortfall gällande 

inställningen till kristendom, medan bortfallet är större för frågor gällande hinduism, ateism 

och judendom. Även om nästan 40 % är neutrala till kristendom så är denna andel 

förhållandevis liten, jämfört med de andra världsreligionerna. Bara islam har en lägre andel på 

36 %. Resultatet tyder således på att kristendomen är den världsreligion som flest kan ta 

ställning till och som flest personer har en positiv inställning till. 

Men även om många svenskar fortfarande har en positiv inställning till kristendomen så tycks 

de anse att det är orimligt att kalla sig för kristna. Synen på den kristna identiteten är 

visserligen förhållandevis positiv, men det är en identitet som i regel tillskrivs andra personer 

än en själv. Kristen är ett ord som gäller andra, som Thurfjell (2015, s. 63ff) uttrycker det. 

Svenskarna accepterar kristendomen och många av dess traditioner, men vill inte uttryckligen 

förknippas med den. Svenskarna tycks ha ett komplext förhållande till kristendomen: 
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Konsekvensen av detta är den kristendomsförnekande religionsattityd vi idag 

finner bland de postkristna, sekulära svenskar som firar påsk, vilar på söndagen, 

döper sina barn till Lukas och Anna, gifter sig och begraver sina döda i kyrkan 

och kanske till och med ber till Jesus ibland när det kniper, men som aldrig skulle 

drömma om att kalla sig själva för kristna. (Thurfjell, 2015, s. 65-66) 

Även om många svenskar, som Thurfjell påpekar, fortfarande har en kulturell koppling 

till kristendomen, så präglas kristendomen idag av utträden och minskad praktik. 

Svenska kyrkan, som är Sveriges största kristna kyrka, har de senaste årtiondena tappat 

en stor del av sina medlemmar. Willander (2019) skriver att det fanns begränsade 

möjligheter att lämna Svenska kyrkan innan 1951, varför ”att tillhöra denna kyrka var 

synonymt med att tillhöra Sverige” (s. 36). När kyrkan började föra officiell 

medlemsstatistik på 1970-talet tillhörde cirka 95 % av befolkningen Svenska kyrkan. I 

mitten av 1990-talet var den andelen nere i 85 %, för att 2016 landa på strax över 60 %. 

Majoriteten av den svenska befolkningen tillhör således fortfarande Svenska kyrkan, 

men andelen medlemmar har sjunkit med 35 procentenheter sedan 1970-talet.  

Det tycks finnas en ambivalens i synen på det kristna i Sverige. Inställningen till det 

kristna är generellt sett positiv och det verkar finnas ett kulturellt band till kristendomen 

som många svenskar gärna förhåller sig till. Samtidigt är den organiserade kristendomen 

på tillbakagång och en del kristna uppfattar deras religiösa identitet som genant. 

3.3 Den positiva synen på det sekulära? 

Medan människors inställning till religiösa trosuppfattningar är tämligen välstuderat, är 

forskningen kring attityder till det sekulära något mer sparsam. Forskare har visserligen 

intresserat sig för de sekulära värderingarnas utveckling och sekularisering generellt. Som 

nämndes i inledningen beskrivs Sverige ofta som ett av världens mest sekulariserade, med 

hänvisning till den kulturkarta av Inglehart och Welzel (2015) där Sverige intar en extrem 

position. Men vad människor har för inställning till det sekulära är inte lika studerat, även om 

det i viss omfattning finns litteratur på området.   

 

När Weibull (2016) undersökte svenskarnas inställning till världsreligionerna ingick även en 

fråga om ateism. Viktigt att påpeka är att sekulär och ateist inte är synonyma identiteter. Med 

utgångspunkt i Casanova (2009) kan det till och med argumenteras för att det sekulära inte 

ens är en identitet. Casanova skiljer på det sekulära, sekularisering och sekularism. Medan det 

sekulära är en epistemisk kategori i motsats till det religiösa så ses sekularisering som en 
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benämning på historiska processer. Sekularism är mer av ett ideologiskt begrepp, som enligt 

Casanova syftar på en bred sekulär världssyn med tillhörande filosofiska åskådningar. 

Casanovas diskussion visar att det kan finnas en viss otydlighet kring begreppet sekulär. 

Beroende på vem som tillfrågas kan olika innebörder läggas i ordet. Någon kan mena att en 

sekulär person är en person som sympatiserar med den sekularistiska ideologin, medan någon 

annan kan mena att en sekulär person är en person som tar avstånd från det religiösa. I den här 

studien behandlas sekulär som en identitet, och antas då ha mycket gemensamt med den 

ateistiska identiteten, även om de som sagt inte är synonyma. Därför kan resultatet av 

Weibulls (2016) undersökning visa på tendenser som troligen är likvärdiga för de två icke-

religiösa identiteterna. Enligt Weibull är 23 % av befolkningen positivt inställda till ateism. 

Det finns en klar ålderseffekt, där de yngre åldersgrupperna tycks vara mer positivt inställda. I 

gruppen 15-29 åringar är det 39 % som är positiva till ateism, jämfört med 14 % av 65-85 

åringarna. 

 

Som sagt finns få studier kring människors inställning till det sekulära. Därför kan det istället 

vara intressant att titta på det sekulära ur ett historiskt perspektiv för att få en bild av hur den 

samhälleliga synen på det sekulära kan ha utvecklats. Thurfjell (2015) lyfter fram det tidiga 

1900-talet som en viktig tidsperiod för utvecklingen av det sekulära samhället. Då, skriver 

Thurfjell (s. 54) avskaffades kyrkans intellektuella monopol. Det växte fram en helt ny 

intellektuell arena som gav utrymme för sekulära kulturprofiler och nya utbildningsformer. 

Senare under århundrandet skedde också en reducering av Svenska kyrkans dominerande 

position i den offentliga förvaltningen (s. 56). Det blir tydligt att kyrkans och kristendomens 

tidigare starka maktposition försvagas till fördel av det sekulära. Med det i åtanke är den 

sekulära identiteten en identitet med samhällelig makt, vilket inte ska underskattas i en 

diskussion kring synen på det sekulära. 

 

Attityder gentemot sekulära och ateistiska personer är inte enbart positiva dock. 

Internationella undersökningar har visat att negativa attityder gentemot ateister ofta kommer 

från religiösa grupper. Till exempel har Bowman et. al (2017) studerat icke-ateisters attityder 

till ateister bland collegestudenter i USA. Deras resultat visade att de som identifierade sig 

med någon av de kristna grenarna eller islam hade mest negativa attityder mot ateister, 

buddister, judar och de med andra former av mindre religiösa perspektiv som agnostiker, 

sekulär humanist eller spirituell hade positivare attityder. De framhåller även att de som 
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umgås mer med ateister eller på annat sätt kommer i kontakt med dem också får en positivare 

bild av dem. 

 

Så, även om det är tydligt att sekulariseringen har vunnit mark i det svenska samhället så finns 

det få studier om människors faktiska inställning till det sekulära eller till sekulära personer. 

Även om det kanske finns en allmän uppfattning om att det sekulära har ett stort stöd hos 

befolkningen, så finns inga tydliga belägg för det i litteraturen. 

3.4 Den negativa synen på islam 

Litteraturen om synen på islam är starkt koncentrerad kring negativa attityder gentemot 

muslimer. Flera forskare har intresserat sig för detta och pekar på att associationer till det 

muslimska i stor utsträckning består av negativa stereotyper och nidbilder. De negativa 

associationerna till muslimer illustrerades i inledningen med ett citat från boken Islamofobi av 

Gardell (2010) där några av de negativa associationerna beskrevs som till exempel 

självmordsbombare och stening.  

Den negativa uppfattningen kopplad till islam och muslimer har intresserat både forskare och 

myndigheter. År 2003 publicerade Integrationsverket en undersökning om allmänhetens 

attityder och erfarenheter inom bland annat rasism och islamofobi. Denna typ av 

undersökningar upprepades sedan ett antal gånger, innan myndigheten lades ner 2007. 

Integrationsverket mäter islamofobi med hjälp av en modell framtagen av Heitmeyer (2003), 

där två dimensioner av islamofobi används: (1) allmänt ogillande av muslimer i Sverige och 

(2) avsikt att förhålla sig distanserat till muslimer. I den senaste rapporten, framtagen under 

ledning av Diaz (2007), framkommer bland annat att nästan 40 % av respondenterna helt eller 

delvis håller med om att muslimers invandring till Sverige bör begränsas och att de grupper 

som är mest kritiska till muslimsk invandring är män, personer över 65 år och personer med 

låg utbildning (s. 56).  

En intressant fråga i sammanhanget är vad de negativa associationerna till muslimer och islam 

beror på. Enligt Gardell (2010, s. 9) tillhandahålls vissa associationer och synsätt genom 

nyheter, filmer och internet. Även Larsson (2003) anammar ett mediaperspektiv, när han 

undersöker hur muslimer i Sverige uppfattar det mediala klimatet året efter terrorattackerna 

den 11 september 2001. Med grund i en enkätundersökning kan Larsson (2003, s. 24) visa att 

90 % av respondenterna upplevde att medias rapportering om frågor som rör islam och 

muslimer har blivit negativare efter 11 september-attackerna. Även Borell (2012) diskuterar 

vilka faktorer som kan ligga bakom negativa attityder till muslimer och identifierar två viktiga 
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komponenter: säkerhetshot och kultur (s. 25f). Den första faktorn, att befolkningen anser att 

muslimer skulle utgöra ett säkerhetshot, har bland annat visats i data insamlade av Pew 

Insitute som analyserats av Wike och Grim (2010). Den kulturella faktorn innebär istället att 

muslimer ofta anses ha fundamentalt annorlunda moral och värderingar, vilket hotar 

majoritetssamhällets moral och värderingar. Den kulturella faktorn behandlas bland annat i 

Richardsons (2004) kritiska analys av den journalistiska diskursen kring islam. 

Gardell (2010) skriver vidare att den nutida islamofobin inte längre primärt utgår från att 

islam hotar den sanna trosläran kristendom utan snarare att den hotar det sekulariserade 

samhället (s. 84). Den bilden delas av bland andra Ribberink, Houtman och Achterberg 

(2017), som i en västeuropeisk kontext visar att starkast antimuslimska attityder återfinns 

bland icke-religiösa människor i sekulariserade länder. I studien fick människor som inte 

anser sig vara religiösa högre poäng på anti-muslimska sentiment än vad religiösa fick. Icke-

religiösa visade sig vara än mer intoleranta ju mer sekulariserat land de levde i. Deras 

intolerans kunde dock inte förklaras genom en identifikation med sekulära värden eftersom en 

större identifikation snarare ledde till en högre tolerans mot muslimer. Studien visade även att 

de mest hängivna protestanterna var de som var mest toleranta mot muslimer. Författarna 

förklarar detta med att det kan finnas en solidaritet mellan religiösa grupper i mycket 

sekulariserade länder. 

Litteraturen om inställningen till islam visar på tydliga paralleller till teorin att homogena och 

slutna grupper kan utgöra en grogrund för fördomar och negativa attityder. Granovetter, 

Putnam och Allport tycks alla vara eniga om att kommunikation och interaktion mellan 

grupper är positivt och leder till viktiga informationsutbyten. Detta fenomen återkommer som 

sagt även i den empiriska forskningen. Till exempel har attitydundersökningar, enligt Gardell 

(2010, s. 14), visat att islamofobiska attityder är negativare bland dem som inte känner någon 

muslim och aldrig träffar någon. Desto oftare en person träffar en muslim, ju positivare attityd 

gentemot muslimer verkar personen ha. När kontaktytorna ökar och icke-muslimska svenskar 

möter muslimska svenskar i lekparken, på skolan och på konsum blir det svårare att 

upprätthålla en bild av den ”hotfulle muslimen” och även uppfattningen att alla muslimer är 

likadana (s. 225). Attitydundersökningar visar även att personer bosatta i större städer, 

högutbildade, unga och kvinnor hade mer positiva attityder (s. 226).  

Även Novotny och Polonsky (2011) drar liknande slutsatser i en studie om kunskap och 

inställning till islam hos universitetsstudenter i Tjeckien och Slovakien. De visar att kunskap 

om islam och personlig kontakt med muslimer är associerat med positiva attityder gentemot 
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islam. Även försöksdeltagare som har rest till ett muslimskt land tycks ha mindre fördomar 

om muslimer. Savelkoul, Scheepers, Tolsma och Hagendoorn (2011) drar liknande slutsatser, 

då de i en nederländsk studie visar att personer som bor i bostadsområden med hög andel 

muslimer i regel är mindre negativt inställda till muslimer. Att interagera med kollegor som 

hör till en etnisk minoritet kan också leda till att negativa attityder gentemot muslimer 

reduceras. Forskningen ger inte enhälligt stöd för dessa teorier ska dock tilläggas. Till 

exempel kunde Agirdar, Loobuyck och van Houtte (2012) visa att belgiska lärare med större 

andel muslimska elever hade negativare attityder gentemot muslimer, jämfört med andra 

lärare.  

3.5 Summering av tidigare forskning och framåtblick 

När den här studien undersöker associationer till de tre identiteterna kristen, sekulär och 

muslim bidrar den till ett redan existerande forskningsfält. Forskningsfältet består i stor 

utsträckning av litteratur om människors syn på islam och muslimer, som nästan uteslutande 

tyder på negativa attityder gentemot islam och muslimer. Även inställningen till den kristna 

identiteten har undersökts tidigare och har då visat sig vara positiv, även om kristendomen på 

många sätt är avtagande i Sverige. Vidare finns inga tydliga studier kring inställningen till det 

sekulära, som dock kan tillskrivas positiva attribut i egenskap av viktig maktfaktor i 

samhället. 

Med utgångspunkt i den tidigare forskningen skulle det vara väntat om denna studie kan visa 

på negativa associationer till den muslimska identiteten. Vad det gäller identiteterna kristen 

och sekulär finns dock inte tillräckligt med belägg för att göra några antaganden. 
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4. Metod och material 

I detta avsnitt behandlas de metodologiska förutsättningar som studien bygger på. Först 

presenteras en kortare redogörelse för viktiga metodologiska överväganden och hur den 

aktuella metoden förhåller sig till studiens frågeställningar. Sedan följer en beskrivning av det 

datamaterial som ligger till grund för studien. Därefter presenteras de variabler som ingår i 

analysen. 

4.1 Etiska och metodologiska överväganden 

I studiens frågeställningar återkommer nyckelord som skillnader och effekt. Frågor av denna 

karaktär besvaras i regel med en kvantitativ metod. Den kvantitativa ansatsen har också vissa 

etiska fördelar, eftersom den möjliggör gruppering av data som kan anses vara känslig om den 

återges på individnivå. I den här studien presenteras data på ett sätt så att ingen enskild 

respondent kan identifieras, i enlighet med riktlinjer från Vetenskapsrådet (2002). Den 

datainsamling som studien bygger på har etikprövats av Stockholms universitet. 

Tillgängliga data har också påverkat metodvalen för studien. Eftersom studiens viktigaste 

variabler varken är normalfördelade eller mätta på en naturlig kvotskala, så kommer tester 

från den icke-parametriska statistiken att användas. Sådan statistik bygger i regel på 

rangordningar istället för absoluta värden, vilket är en förutsättning vid analys av 

snedfördelade ordinaldata. En viktig aspekt att poängtera är att datamaterialet har en tydlig 

urvalsproblematik, vilket medför att resultaten inte kommer kunna generaliseras till svenska 

befolkningen eller någon annan population. Trots detta kommer hypotesprövande statistiska 

tester användas, som i normalfallet används inom den inferentiella statistiken för att dra 

slutsatser om den population som urvalet är slumpmässigt draget ur. I den här studien ska 

därför rapporterade p-värden tolkas som sannolikheten för ett visst resultat givet att 

nollhypotesen är sann i en teoretisk population ur vilken datamaterialet kan anses vara draget. 

Ingen faktiskt population existerar således. Hypotesprövning anses ändå vara relevant, då det 

kan ge en bild av hur osannolikt ett statistiskt värde är i en viss situation. 

4.2 Data 

Studien bygger på två huvudtyper av data: enkätdata och lexikala sentimentdata. Enkäterna 

används främst för att samla in information om associationer till de tre religiösa identiteterna 

kristen, sekulär och muslim. Sentimentdata används för att bygga ett system som kan 

klassificera ovan nämnda associationer utifrån enkätsvarens sentimentala laddning. 
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4.2.1 Enkätdata 

Det enkätdataunderlag som studien bygger på har samlats in av Laboratory of Opinion 

Research (LORE) vid Göteborgs universitet. Datainsamlingen har skett inom ramen för 

forskningsprojektet The Muslim mainstream, som är finansierat av Vetenskapsrådet. 

Huvudsyftet för The Muslim mainstream är att beskriva personer som har en muslimsk 

familjebakgrund men som inte själva praktiserar religionen. I och med att muslimer är den 

primära gruppen för projektet, så togs det speciell hänsyn till den gruppen under 

datainsamlingen. För den här studiens syfte är det positivt, då det resulterat i tillräckligt 

många observationer från alla tre identiteter för att kunna göra betydelsefulla jämförelser. 

Data samlades som sagt in av LORE - en organisation specialiserad på datainsamling via 

webbaserade paneler och forskning kring enkäter som metod. Den största panelen som LORE 

förvaltar är den så kallade Medborgarpanelen med över 60 000 aktiva respondenter. De flesta 

av dessa respondenter är självrekryterade, och kan därför inte anses representera Sveriges 

befolkning. För att ta reda på vilka av dessa personer som var relevanta för studien skickade i 

maj 2018 en screeningfråga ut till samtliga deltagare i Medborgarpanelen. Frågan löd: vilka 

religioner finns i din familj, nu och i tidigare generationer? Möjliga svarsalternativ var: 

Kristendom, Islam, Judendom, Buddism, Hinduism och Annan religion. Det sista 

svarsalternativet var ett öppet svar där respondenterna i fritext kunde specificera religion. Det 

fanns ingen begränsning i hur många religioner respondenterna kunde markera. Kriteriet för 

att en respondent ska anses ha en viss religiös familjebakgrund är att han eller hon har kryssat 

för den aktuella religionen i screeningfrågan, oavsett om andra religioner också är markerade. 

En person som har kryssat för Islam har således kodats ha en muslimsk familjebakgrund, även 

om personen dessutom har kryssat för Kristendom. Detsamma gäller de övriga grupperna. 

Detta tillvägagångssätt har gett upphov till överlapp i hur respondenterna kodats utifrån 

familjebakgrund. Därför har en alternativ bakgrundsvariabel konstruerats – en process som 

beskrivs utförligare i avsnitt 4.4. 

Genom screeningfrågan möjliggjordes kontakt med 859 personer med muslimsk 

familjebakgrund. Eftersom 8-10 % av Sveriges befolkning beräknas ha muslimsk bakgrund, 

så är 859 personer av 60 000 möjliga en förvånande liten andel. Därför valdes personerna med 

muslimsk familjebakgrund som primär undersökningsgrupp. Utifrån en demografisk analys 

av dessa personer skapades strata baserade på ålder (yngre/äldre), kön (man/kvinna) och 

utbildningsnivå (låg/hög). Resterande respondenter randomiserades utifrån dessa strata för att 

få en jämn fördelning. Den faktiska datainsamlingen pågick mellan 5 november och 26 
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november 2018, då 2 535 personer bjöds in till att delta i studien. Vid ett tillfälle under 

insamlingsperioden skickades en påminnelse ut till dem som ännu inte besvarat enkäten. Av 

de inbjudna personerna deltog 2 150 stycken, vars enkätsvar utgör det material som studien 

bygger på. Svarsfrekvensen för enkäten är således nästan 85 %. I det totala materialet (N = 

2 150) är 1 000 kvinnor (46.5 %) och 1 150 män (53.5 %). Den åldersmässiga fördelningen av 

respondenterna presenteras i Tabell 4.1, tillsammans med den relativa frekvensen för 

respektive åldersgrupp i befolkningen (SCB, 2018). 

Tabell 4.1. Respondenternas fördelning över sex åldersgrupper. 

Åldersgrupp Frekvens Relativ frekvens (%) Befolkningen 2018 (%) 

18-29 år 168 7.8 15.3 

30-39 år 470 21.9 13.0 

40-49 år 456 21.2 12.7 

50-59 år 384 17.9 12.6 

60-69 års 369 17.2 10.9 

70 år eller äldre 303 14.1 14.5 

Totalt 2 150 100.0 78.9 

 

Såsom framgår av Tabell 4.1 skiljer sig respondenterna i studien från befolkningen. Notera 

även att det är åldersfördelningen hos de personer som i screeningfrågan angett att de har en 

muslimsk familjebakgrund som ligger till grund för fördelningen i Tabell 4.1, genom den 

stratifiering som beskrevs ovan. 

4.2.2 Lexikala sentimentdata 

Sentimentanalys, även kallat attitydanalys eller tonalitetsanalys, är en typ av textanalys som 

används inom datorlingvistiken för att maskinellt kunna identifiera och kvantifiera 

känsloinställningar i textuella data. Sentimentanalys används i den här studien för att föra en 

diskussion kring vilka sentimentala laddningar som manifesteras i respondenternas 

associationer till de tre identiteterna kristen, sekulär och muslim. Det finns olika 

tillvägagångssätt för att utföra en sentimentanalys. I den här studien används en lexikal ansats, 

men det finns också metoder som bygger på maskininlärning (Thelwall, 2017, s. 546). En 

lexikal sentimentanalys bygger på antagandet att ord har en sentimental laddning och att 

förekomsten av dessa ord därmed avspeglar en viss känsloinställning i texten. För att kunna 

genomföra en sådan analys krävs därför information om vilken sentimental laddning orden 
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har. Den informationen erhålls med hjälp av sentimentlexikon. I den här studien används två 

olika lexikon. 

Finn Årup Nielsen (2011) presenterar ett helt manuellt tillvägagångssätt där han utgår från en 

ordlista baserad på ord som förekommer i Twitter-inlägg och andra fritt tillgängliga 

ordsamlingar. Ordens sentimentala styrka klassas av Nielsen själv och uttrycks som ett heltal 

mellan -5 för väldigt negativt och +5 för väldigt positivt. Dessa ord har sedan översatts från 

engelska till ett antal olika språk, bland annat svenska. Ordlistan, som kallas för AFINN, 

innehåller 2 477 uppslagsord och är fritt tillgänglig för nedladdning under Open Database 

License v1.0 (Open Knowledge International, u.å.). Lexikal sentimentanalys med 

utgångspunkt i ordlistan skapad av Nielsen har bland annat använts för att studera hur den 

sentimentala styrkan i ett inlägg på Twitter kan ha betydelse för vilka inlägg som sprids vidare 

av andra användare (Hansen, Arvidsson, Nielsen, Colleoni, & Etter, 2011). 

En annan metod för att konstruera ett sentimentlexikon presenteras av Nusko, Tahmasebi och 

Mogren (2016). Inom ramen för ett projekt på enheten Språkbanken på Göteborgs universitet 

har de tagit fram ett lexikon med 2 067 ord. För att skapa detta lexikon har författarna använt 

en semi-automatiskt metod baserad på det semantiska nätverket SALDO. I SALDO finns 

information om hur ord semantiskt förhåller sig till varandra. För att skapa lexikonet utgår 

författarna från att ord som delar semantik även delar sentiment. Det vill säga, ord som har 

liknande betydelse har också liknande känsloladdning. Författarna har manuellt kodat sex 

kärnord: tre positiva (bra, glad, frisk) och tre negativa (dålig, ledsen, sjuk). Sedan kodas resten 

av orden utifrån det semantiska sambandet mellan orden i SALDO. Kodningen sker i tre 

faser. Först hämtas alla ord som primärt beskrivs med hjälp av något av de sex kärnorden. 

Sedan hämtas på samma sätt ord som beskrivs med orden som erhölls i första fasen. Till sist 

sker en tredje inhämtning på samma sätt, där ord som beskrivs med hjälp av de ord som 

erhölls i fas två hämtas. Ett ord tilldelas samma sentimentala laddning som sin förälder under 

förutsättningen att sambandet mellan orden inte beskrivs med en negation i SALDO. Till 

exempel kan ordet god beskrivas som inte elak, och då tilldelas ordet elak motsatt laddning 

jämfört med god. Språkbankens ordlista klassar orden med ett värde mellan -4 och +4, där ett 

negativt värde indikerar ett negativt sentiment. Språkbankens sentimentlexikon har bland 

annat använts för att analysera känsloyttringar i låttexter (Wästberg, 2017). 

De två lexikonen har skapats utifrån olika strategier och metoder, varför de skiljer sig åt en 

aning i både täckning och utformning. Till exempel innehåller ordlistan från Språkbanken 

inga substantiv, vilket dock AFINN gör. För att erhålla en så bra täckning som möjligt 
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kommer båda lexikonen användas för att skapa sammanslagna sentimentindex. Men innan ett 

sådana index skapas måste lexikonen normeras. Eftersom de två lexikonen använder olika 

intervall för att klassificera orden har dessa kodats om så att båda intervallen istället sträcker 

sig mellan 0 och 100. Detta för att de två lexikonen ska ges samma vikt i indexen, och därmed 

också i den stundande analysen. 

4.3 Sentiment och innehåll: Beroende variabler 

Många av studiens variabler bygger på en och samma enkätfråga. Den aktuella frågan är 

tredelad och efterfrågar respondenternas associationer till de tre orden kristen, sekulär och 

muslim. Enkätfrågan är utformad på följande sätt: 

• Vad är det första du tänker på när du hör följande ord: 

o Kristen 

o Sekulär 

o Muslim 

De tre underfrågorna besvaras i fritext, utan några restriktioner kring textens omfattning. 

Svaren kan således vara hur korta och hur långa som helst. Dessa svar ligger till grund för två 

typer av analyser: sentiment och innehåll. 

4.3.1 Sentimentanalys 

Sentimentanalysen genomförs genom att samköra enkätsvaren mot de sentimentlexikon som 

beskrevs i föregående kapitel. Eftersom sentimentanalysen bygger på en lexikal metod är det 

viktigt att bearbeta data på ett sätt som underlättar kopplingen till ordlistan i så stor 

utsträckning som möjligt. Om ett ord saknas i den aktuella ordlistan, kommer det inte kunna 

poängsättas. En första databearbetning som genomfördes var att manuellt ögna igenom 

materialet efter uppenbara stavfel. Sedan har materialet bearbetats genom att extrahera 

lemman ur enkätsvaren1. Ett lemma är ett ords grundform, och därmed den representation av 

ordet som i regel återfinns i en ordlista. Denna bearbetning är viktig för att ord som 

exempelvis dåligt ska kunna analyseras även om det är ordet dålig som är listat i lexikonet. 

Ordens grundform har via ett automatiskt system hämtats från den svenskspråkiga, fria 

ordboken Wiktionary. Om ingen grundform går att finna via Wiktionary, så används det 

ursprungliga ordet. Till exempel har enkätsvaret ”uppvuxen med kristna traditioner” 

formulerats om till ”uppvuxen med kristen tradition”. Ett annat exempel är svaret 

                                                 
1 Den programkod som användes för att hämta ett ords grundform har publicerats som öppen källkod och kan 

hämtas på https://github.com/users/emilfrisk/projects/1 
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”akademiskt, otydligt, byråkratiskt” som efter bearbetningen istället lyder ”akademisk otydlig 

byråkratisk”.  

När enkätsvaren i så stor utsträckning som möjligt har omvandlats till lemman kan de 

slutligen köras mot sentimentlexikonen för att få ett numeriskt värde på den sentimentala 

laddningen i texten. För var och en av de tre underfrågorna i enkätfrågan kodas svaren utifrån 

de två sentimentordlistorna. Varje ord testas mot aktuell ordlista för att kontrollera vilken 

laddning ordet har. Sentimentvärdet för ett specifikt enkätsvar utgörs av medelvärdet av 

laddningarna för de ingående orden2. Eftersom det är tre enkätfrågor och två sentimentlexikon 

ger detta sex variabler: 

• Sentimental laddning för enkätfrågan om kristen, enligt Afinn. 

• Sentimental laddning för enkätfrågan om sekulär, enligt Afinn. 

• Sentimental laddning för enkätfrågan om muslim, enligt Afinn. 

• Sentimental laddning för enkätfrågan om kristen, enligt Språkbanken. 

• Sentimental laddning för enkätfrågan om sekulär, enligt Språkbanken. 

• Sentimental laddning för enkätfrågan om muslim, enligt Språkbanken. 

Utifrån dessa sex variabler skapas tre sentimentindex: ett för varje religiös identitet. Värdet på 

dessa index beräknas för var och en av respondenterna genom en sammanslagning av de två 

variabler som mäter sentimental laddning för respektive religiös identitet. Om bara ett av 

lexikonen har angett en sentimental laddning för ett givet enkätsvar så antar respondentens 

index det numeriska värdet av den laddningen. Om båda lexikonen har angett laddningar för 

ett givet enkätsvar så antar respondentens index medelvärdet av de två laddningarna. Det 

kristna sentimentindexet, till exempel, konstrueras således för varje respondent genom att 

beräkna medelvärdet för den sentimentala laddningen enligt Afinn och den sentimentala 

laddningen enligt Språkbanken. Om ett enkätsvar bara har poängsatts av ett av lexikonen så 

används det värdet. De tre indexen sträcker sig mellan 0 och 100, där ett lågt värde indikerar 

negativa känsloyttringar medan ett högt värde tyder på positiva sentiment. I Tabell 4.2 

presenteras några exempel på enkätsvar och hur de har sentimentkodats. 

  

                                                 
2 Den programkod som användes för att beräkna sentimentvärdet har publicerats som öppen källkod och kan 

hämtas på https://github.com/users/emilfrisk/projects/1 
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Tabell 4.2 Exempel på hur tio enkätsvar har sentimentkodats. Indexet sträcker sig mellan 0 

och 100, där låga värden indikerar negativa sentiment och höga värden positiva sentiment. 

Enkätsvar Index 

Galenskap och vidskeplighet 20.00 

Våld och förtryck 20.00 

Respekt för traditioner, fokus på livet efter detta 70.00 

Mycket bättre alternativ 77.50 

Psykiskt sjuk 25.00 

Genomtänkt och vetenskaplig 75.00 

All religion är av ondo 25.00 

Moderna tankar 52.50 

Naiv 30.00 

Kärlek 80.00 

Not. Värdet i indexkolumnen avser det index som är kopplat till enkätsvaret i fråga. Det är 

således olika variabler beroende på vilken religiös identitet enkätsvaret syftar på. 

De associationer som enbart består av ord som inte förekommer i sentimentlexikonen, kodas 

som neutrala. Det kan tyda på två saker. Antingen beror det på att texten helt enkelt är 

känsloneutral, och således inte ska kodas som positiv eller negativ. Eller så beror det på att 

texten är känsloladdad, men de känslobärande orden i texten finns inte representerade i något 

av lexikonen. Totalt består det kristna sentimentindexet av 681 icke-neutrala datapunkter, det 

sekulära sentimentindexet av 521 och det muslimska sentimentindexet av 467. 

Den interna reliabiliteten för det kristna sentimentindexet uppmäts till α = .749, för det 

sekulära indexet till α = .562 och för det muslimska indexet till α = .679. Det finns inga fasta 

gränsvärden för vad som är ett acceptabelt värde på Cronbachs alfa, men intervallet .70-.95 

förekommer i litteraturen (Tavakol & Dennick, 2011). Med det intervallet som utgångspunkt 

är den interna reliabiliteten för indexen i underkant. Värt att notera är dock att värdet på 

Cronbachs alfa är beroende av antalet element som ingår i ett index, då fler element i regel 

leder till ett högre värde. Eftersom sentimentindexen bara består av två element vardera, kan 

detta vara en anledning till att värdena på Cronbachs alfa är något låga.  

4.3.2 Innehåll 

Studien ämnar även undersöka innehållet i associationerna till de olika identiteterna. Detta 

görs genom en manuell kodning av fritextsvaren utifrån fem möjliga kategorier: (1) 
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beskrivning av individ, (2) beskrivning av grupp, (3) tro, religion och tradition, (4) föremål, 

symboler och yttre attribut och (5) osäkerhet och okunskap. Dessa kategorier har valts ut efter 

en systematisk genomgång av materialet. Indelningen bestod ursprungligen av fler kategorier, 

men dessa har slagits samman till färre grupper för att på ett överskådligt vis kunna analysera 

dessa. Nedan listas de fem kategorierna med en kortare beskrivning och exempel från 

datamaterialet. 

Beskrivning av individ. Datapunkter där svaret på den aktuella frågan beskriver en individ. Hit 

hör bland annat adjektiv i singular (”snäll”, ”religiös”) och hänvisningar till enskilda personer. 

Några exempel på svar som kodats som beskrivning av individ är ”en vanlig människa”, 

”fattig”, ”Donald Trump” och ”bildad”. 

Beskrivning av grupp. Datapunkter där svaret på den aktuella frågan beskriver en grupp, 

organisation, stat, samhälleligt fenomen eller liknande. Hit hör bland annat adjektiv i plural 

(”snälla”, ”religiösa”), geografiska områden, sociala grupper, stater, politiska 

sammanslutningar med mera. Exempel på svar som kodats som beskrivning av grupp är 

”Nordafrika”, ”kristen höger”, ”sekulariserat land”, ”Nordeuropa” och ”Svenska Kyrkan”. 

Tro, religion och tradition. Datapunkter där svaret på den aktuella frågan har anknytning till 

religiösa, andliga eller traditionella fenomen. Hit räknas bland annat gudstro, religiösa 

högtider och motsatsförhållande till det religiösa. Några svar som kategoriserats enligt denna 

kod är ”tro på Gud”, ”Eid”, ”starkt troende” och ”som ej har med religion att göra”. 

Föremål, symboler och yttre attribut. Datapunkter där svaret på den aktuella frågan relaterar 

till föremål, symboler eller attribut som tillskrivs identiteten i fråga. Hit hör religiösa 

symboler, skrifter och byggnader, men även yttre attribut som respondenten tillskriver 

identiteten. Några svar som kategoriserats enligt denna kod är ”halvmåne”, ”bibeln”, ”hijab” 

och ”kors”. 

Osäkerhet och okunskap. Datapunkter där svaret på den aktuella frågan indikerar att 

respondenten inte har kunskap om identiteten i fråga. Bland svaren med denna kod kan 

nämnas ”jag vet inte”, ”vad är det?”, ”måste läsa på om vad det betyder” och ”???”. 

De svar som inte faller inom någon av dessa kategorier har kodats som ej applicerbara och 

kommer inte tas med i innehållsanalysen. 
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4.4 Identitet och socialt nätverk: Oberoende variabler 

För att undersöka om det finns någon effekt kopplad till den egna identiteten krävs 

information om respondenternas religiösa identitet. Den screeningfråga som användes för att 

hitta relevanta respondenter lämpar sig mindre bra, eftersom den generar breda grupper med 

stundtals mycket lösa kopplingar till respektive religion. I ett fritextfält som fanns i anslutning 

till screeningfrågan framkom att vissa respondenter tolkat frågan ”vilka religioner finns i din 

familj, nu och i tidigare generationer” väldigt bokstavligt och därmed svarat med hänvisningar 

till bland annat medeltida kristendom och vikingatida asatro. Det blir därmed tydligt att frågan 

inte går i linje med Tajfels definition av identitet, som betonar att in- och utgrupper är något 

människor aktivt tar ställning till i nuet. För ökad validitet används istället en enkätfråga som 

efterfrågar respondentens syn på den egna identiteten. Frågan lyder: 

• I vilken utsträckning stämmer följande påståenden på dig? 

o Jag ser på mig själv som kristen 

o Jag ser på mig själv som sekulär 

o Jag ser på mig själv som muslim 

Frågan besvarades genom att ange ett värde på en skala mellan 1 (stämmer inte alls) och 5 

(stämmer helt och hållet). Detta ger tre identitetsskalor för varje respondent, där ett högt värde 

innebär att respondenten har en stark koppling till identiteten i fråga.  

För att skapa grupper utifrån respondenternas sociala nätverk används en enkätfråga som 

lyder ”vilka religioner finns eller har tidigare funnits i dina nära relationer?”, där 

respondenterna, för ett antal religioner, haft möjligheten att ange i vilka relationer respektive 

religion finns. Frågan var en uppföljning och precisering av screeningfrågan, och återfinns 

således även i enkätsvaren. Respondenten har kunnat välja hur många eller hur få som helst 

av de sju möjliga relationerna: partner, mor, far, syskon, far- och morföräldrar, vänner och 

övrig släkt. Till exempel kan en respondent fylla i att kristendom finns bland både vänner och 

partner, medan islam bara finns bland mor- och farföräldrar. 

För att analysera respondenternas sociala nätverk genomförs en gruppindelning där två 

grupper skapas. Respondenterna delas in utefter om de har några muslimska relationer 

överhuvudtaget, eller inte. Gruppindelningen möjliggör teoretiskt intressanta jämförelser, där 

Granovetters idéer om svaga och starka band i sociala nätverk kan belysa diskussionen. På så 

sätt är gruppindelningen teoretiskt definierad, där tanken är att respondenter som inte har 

någon som helst muslimsk relation har ett socialt nätverk som till större del består av starka 
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band i en homogen och sluten grupp, jämfört med respondenter som har minst en muslimsk 

relation. Teoretiskt sett skulle svaga band till kristna, sekulära såväl som muslimer kunna 

utgöra relevanta utgångspunkter. Inom tidsramen för denna studie har det dock inte varit 

möjligt med flera gruppindelningar, varför just nätverk till muslimer har valts som bas för 

indelningen. Beslutet motiveras med att den muslimska identiteten är i minoritetsställning och 

tidigare forskning har visat att en negativ inställning till islam är framträdande i Sverige. 

Fördelningen av respondenterna enligt denna gruppindelning illustreras i Tabell 4.3. 

Tabell 4.3. Frekvenser för grupperna som baseras på huruvida respondenterna känner en 

muslim eller inte. 

Grupp Absolut frekvens (antal) Relativ frekvens (andel) 

Har minst en muslimsk relation 1082 52.70 % 

Har ingen muslimsk relation 973 47.30 % 

 

Av Tabell 4.3 framgår att grupperna är ungefär lika stora, även om gruppen med minst en 

muslimsk relation har något fler respondenter. Observera att antalet respondenter som enbart 

har muslimska relationer är litet (n = 16) och anses därför inte påverka den teoretiska bilden 

av att gruppen med minst en muslimsk relation är mindre homogen. 

Således, för att mäta respondenternas religiösa identitet används tre identitetsskalor: en för 

varje identitet. För att undersöka effekten av det sociala nätverket, med grund i Granovetters 

teori om starka och svaga band, används en gruppindelning baserad på muslimska relationer. 

4.5 Analysförfarande 

För att analysera materialet används fem olika typer av hypotesprövande tekniker. Vilken 

teknik som används beror på vilka typer av data som ingår i den givna analysen. Som 

beskrevs tidigare kommer icke-parametrisk statistik användas, eftersom data inte är 

normalfördelade och inte är mätta på en naturlig intervall- eller kvotnivå. För att kunna tolka 

studiens resultatkapitel krävs en viss förståelse för dessa statistiska tekniker, varför de kort 

kommer presenteras här. De statistiska tester som används är Wilcoxon teckenrangtest, Mann-

Whitney U, rangkorrelation, χ2-test och multinominell logistisk regression. 

Ett Wilcoxon teckenrangtest används för att jämföra två parvisa urval, och utgör ett icke-

parametriskt alternativ till ett beroende t-test. I studien kommer Wilcoxon användas för att 
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undersöka om det finns några skillnader i sentimentindex för de tre identiteterna, sett till hela 

materialet. Att testet är beroende innebär att de undersökta variablerna testat inom en och 

samma population. Vi vill i detta skede inte undersöka om ett sentimentindex skiljer sig åt 

mellan olika grupper, utan om de olika indexen skiljer sig åt mellan varandra. 

Ett Mann-Whitney U-test används för att undersöka om en variabel skiljer sig åt mellan två 

oberoende grupper. Testet bygger på att varje datapunkt tilldelas ett numeriskt värde utifrån 

sin position när data rangordnas i storleksordning, från minsta till högsta värdet. Ett testvärde 

U beräknas sedan med hjälp av rangsummorna i de två grupperna. Fördelningen av U är känd 

under nollhypotsen, och kan därför användas för att hypotespröva gruppskillnader. I denna 

studie används Mann-Whitney U för att undersöka om respondenternas sociala nätverk kan ha 

någon effekt på känsloyttringarna i en association. Testet undersöker således om det finns 

några signifikanta skillnader i sentimentindexen mellan gruppen respondenter som har minst 

en muslimsk relation och gruppen som inte har någon muslimsk relation. 

Spearmans rangkorrelationskoefficient är ett mått som beskriver sambandet mellan två 

variabler. Rangkorrelationen skiljer sig från exempelvis Pearsons produktmomentkorrelation i 

det avseendet att den baseras på de kvadrerade rangordningsdifferenserna. Därför är 

rangordningskoefficienten användbar även under de dataförhållanden som den här studien 

verkar under. Precis som de flesta andra korrelationskoefficienter kan 

rangkorrelationskoefficienten anta värden mellan -1 och +1, där tecknet anger sambandets 

riktning. Ett positivt samband innebär att ett högt värde i den ena variabel är associerat med 

ett högt värde i den andra variabeln. Ett negativt samband innebär att ett högt värde i den ena 

variabel är associerat med ett lågt värde i den andra variabeln. I studien används 

korrelationskoefficienten för att undersöka om det finns några statistiska samband mellan 

sentimentindexen och identitetsskalorna. 

χ2-test används för att jämföra observerade frekvenser med förväntade frekvenser. De 

förväntade frekvenserna är frekvenserna under nollhypotsen och de observerade frekvenserna 

är de faktiskt uppmätta värdena. I den här studien används χ2-test för att undersöka om 

observationerna fördelar sig över de fem innehållskategorierna på ett vis som inte är 

slumpmässigt. Ett signifikant resultat skulle således tyda på att det finns en systematik i hur 

observationerna klassificeras, och att det inte bara är en slumpmässig fördelning. 

Slutligen, multinominell logistisk regression är typ av logistisk regression med vilken det är 

möjligt att predicera utfallet på en kategorisk variabel med fler än två möjliga värden. För att 
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predicera utfallet kan variabler på samtliga datanivåer användas. Logistisk regression bygger 

på logaritmerade odds och oddsförhållanden. I den här studien används multinominell 

logistisk regression för att predicera innehållskategori utifrån respondenternas religiösa 

identitet och sociala nätverk. 

4.6 Metodologisk summering 

Den stundande analysen bygger således på fyra olika typer av information. För det första finns 

variabler som mäter laddningen i de känslouttryck som återfinns i associationerna i 

enkätsvaren. Dessa variabler benämns sentimentindex och antar höga värden vid positiva 

känslouttryck. Det finns ett sentimentindex för var och en av de tre identiteterna kristen, 

sekulär och muslim. Vidare finns variabler som kategoriserar associationerna efter innehåll. 

Baserat på enkätsvaren kommer dessa variabler anta något av värdena  (1) beskrivning av 

individ, (2) beskrivning av grupp, (3) tro, religion och tradition, (4) föremål, symboler och 

yttre attribut och (5) osäkerhet och okunskap. För det tredje finns en variabel som grupperar 

respondenterna baserat på om de har minst en muslimsk relation eller inte. Till sist finns 

variabler som mäter hur väl respondenterna identifierar sig med identiteterna kristen, sekulär 

och muslim. Dessa mäts på en skala, där ett högre värde innebär att respondenten har en stark 

anknytning till identiteten. 

5. Resultat 

Studiens resultat bygger på två huvudsakliga analystyper: sentimentanalys och 

innehållsanalys. Både sentiment och innehåll analyseras i två steg. Först redovisas en 

redogörelse för generella fynd baserade på hela datamaterialet. Sedan analyseras sentiment- 

och innehållsdata tillsammans med identitetsskalorna och nätverksgrupperna, för att kunna 

undersöka om det finns någon effekt av den egna identiteten och det egna sociala nätverket. 

Innan dessa analyser redovisas inleds resultatkapitlet med ett avsnitt där associationerna till de 

tre identiteterna beskrivs. 

5.1 Associationer till kristen, sekulär och muslim 

Associationerna är hämtade från en enkätfråga som besvarades i fritext. Det fanns inga 

restriktioner kring hur kort eller hur långt respondenterna kunde besvara frågan. Data visar att 

det vanligaste är att respondenterna svarar med enstaka ord, vilket gäller för samtliga tre 

identiteter. Det genomsnittliga ordantalet för enkätsvaren är 1.64 för kristen, 1.75 för sekulär 

och 1.77 för muslim. Det längsta svaret för respektive identitet är 20 ord för kristen, 36 ord 
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för sekulär och 50 ord för muslim. I materialet har det således behövts fler ord för att beskriva 

associationer till den muslimska identiteten. 

I Figurerna 5.1-5.3 presenteras ordfrekvenser för respektive identitet i form av ordmoln. 

Storleken på texten står i förhållande till ordets frekvens i materialet. Ett stort ord förekommer 

således fler gånger i enkätsvaren än ett ord som står skrivet med en mindre storlek. Orden 

återges på lemmanivå. 

 

Figur 5.1. Illustration av ordfrekvensen för associationer till: kristen.  

 

Figur 5.2. Illustration av ordfrekvensen för associationer till: sekulär.  
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Figur 5.3. Illustration av ordfrekvensen för associationer till: muslim. 

Associationerna till identiteten kristen består av totalt 835 olika ord, där de vanligaste är kyrka 

(n = 231), Jesus (n = 229), troende (n = 128), gud (n = 94) och tro (n = 86). För associationer 

till sekulär används 782 unika ord varav de fem vanligaste orden är Sverige (n = 107), modern 

(n = 91), religion (n = 76), inget (n = 69) och ateist (n = 64). Associationer till identiteten 

muslim innehåller 1 045 unika ord, där troende (n = 118), religion (n = 103), islam (n = 83), 

slöja (n = 82) och religiös (n = 81) utgör de fem mest förekommande. 

Av ordmolnen framgår att vissa ord används för att beskriva flera av identiteterna, till 

exempel förekommer orden tradition, troende och Sverige flera gånger. Hur lika 

associationerna är varandra, sett till vilka ord som används, kan även uttryckas numeriskt.  I 

Tabell 5.1 presenteras en matris med jaccardindex för de tre identiteterna, där varje identitet 

representeras av en sammanslagen korpus baserad på samtliga respondenters associationer till 

aktuell identitet. Jaccardindex, eller jaccardkoefficienten, mäter hur lika två mängder är 

genom att beräkna kvoten mellan snittet och unionen av mängderna (se Ekvation 1). Ett högt 

jaccardindex indikerar således att två texter är mer lika varandra jämfört med två texter som 

erhåller ett lågt jaccardindex. 

 
𝐽(𝐴, 𝐵) =  

|𝐴 ∩ 𝐵|

|𝐴 ∪ 𝐵|
 (1) 
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Tabell 5.1. Mått på hur lika associationerna till de tre identiteterna är varandra, beräknat 

med hjälp av jaccardindex.  

 
Kristen Sekulär Muslim 

Kristen 100 % 6.1 % 8.3 % 

Sekulär 6.1 % 100 % 5.9 % 

Muslim 8.3 % 5.9 % 100 % 

 

Jaccardindexen visar att de associationer som är mest lika varandra är de till identiteterna 

kristen och muslim (Tabell 5.1). De associationer som är minst lika varandra är de till 

identiteterna sekulär och muslim. Samtidigt visar likhetsanalysen att de korpus som är mest 

lika varandra bara delar 8.3 % av orden, vilket tyder på att associationerna mellan 

identiteterna generellt sett är relativt olika. Den vidare analysen ämnar belysa några av dessa 

olikheter.  

5.2 Sentiment i associationer till kristen, sekulär och muslim 

För att undersöka sentimentala skillnader i associationer till de tre identiteterna jämförs de 

index som skapats utifrån sentimentanalysen. De tre indexen kan anta värden mellan 0 och 

100, där ett lågt värde indikerar negativa känsloyttringar och ett högt värde positiva 

känsloyttringar. Se metodkapitlet för utförligare information om hur indexen konstruerades. 

Först presenteras generella skillnader i sentiment, för att sedan analysera sentimentindexen 

utifrån respondenternas egna identiteter och sociala nätverk. 

5.2.1 Generella skillnader sett till hela materialet 

Ett Wilcoxon teckenrangtest (Z = -4.05, p < .001) visar att associationer till identiteten kristen 

(Mdk =63.00) har signifikant högre rangsumma än associationer till identiteten muslim (Mdm 

= 52.50), vilket indikerar att associationer till kristna innehåller positivare känsloyttringar 

jämfört med associationer till muslimer. Även associationer till identiteten sekulär (Mds = 

70.00) har en signifikant högre rangsumma än identiteten muslim (Mdm = 52.50) vilket 

indikerar positivare känsloyttringar gentemot sekulära jämfört med muslimer (Z = -4.91,  p < 

.001). Slutligen uppmättes en sentimentskillnad i associationer till identiteterna kristen (Mdk 

=60.00) och sekulär (Mds = 70.00), som däremot inte var statistiskt signifikant (Z = -.321, p = 

.749). Två av tre analyser visar således på statistiskt signifikanta skillnader i sentiment: 
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kristen-muslim samt sekulär-muslim. Den praktiska signifikansen av de uppmätta 

skillnaderna diskuteras vidare i det avslutande diskussionskapitlet. 

5.2.2 Det sociala nätverkets betydelse för sentimentala skillnader 

För att undersöka om det egna sociala nätverket kan ha någon betydelse för de sentimentala 

laddningarna i associationerna sätts sentimentindexen i relation till huruvida respondenten har 

minst en personlig relation till en muslimsk person eller inte. Tillvägagångssättet att jämföra 

personer som känner minst en muslim med personer som inte gör det grundar sig i två 

faktorer. För det första bygger förfarandet på en tydlig teoretisk strategi, där Granovetters idé 

om starka och svaga band i sociala nätverk används för att belysa de uppmätta sentimentala 

skillnaderna. Personer som har minst en muslimsk relation antas ha ett socialt nätverk som till 

större utsträckning innehåller svaga band ut ur den närmaste kretsen. För det andra skapar 

detta förfarande två ungefär lika stora grupper, vilket är av statistisk betydelse för att kunna 

påvisa skillnader mellan grupperna. Detta är anledningen till att det är just muslimska 

relationer som ligger till grund för jämförelserna. För vidare information om hur grupperna 

har konstruerats, se metodkapitlet. 

I Tabell 5.2 presenteras resultatet av parvisa Mann-Whitney U-test. Denna typ av statistiskt 

test används för att signifikanstesta skillnader i en variabel mellan två oberoende grupper.  

Tabell 5.2 Skillnader i de tre sentimentindexen mellan respondenter som känner en muslim 

och de som inte känner en muslim (Mann-Whitney U). 

 Känner muslim Känner inte muslim    

 Md IQR Md IQR n U p 

Kristen 67.08 33.13 67.50 21.25 667 53663 .431 

Sekulär 68.33 21.88 67.50 25.00 514 29634 .042 

Muslim 67.50 40.00 52.50 38.75 465 48505 .0002 

 Not. Md = median, IQR = kvartilavstånd, n = antal observationer, U = testvärde för Mann-

Whitney U, p = signifikansvärde. 

Av Tabell 5.2 framgår att gruppen respondenter som har minst en personlig relation med en 

muslimsk person talar om både sekulära och muslimer med signifikant positivare termer. För 

sekulärindexet uppmäts medianskillnaden till 0.83, och för muslimindexet till 15.00.  Ingen 

skillnad mellan grupperna kunde uppmätas gällande associationer till kristna. Värt att notera 

är att båda grupperna i materialet har högst värde på sekulärindexet. I gruppen med personer 
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som känner minst en muslim beskrivs kristna med negativast sentiment, och i den andra 

gruppen beskrivs muslimer med negativast sentiment. De skillnader som presenteras i Tabell 

5.2 tyder således på att respondenter som tillhör ett heterogent socialt nätverk, kännetecknat 

av svaga sociala band, är positivare inställda till framför allt muslimer, men även till sekulära. 

Att skillnaden är störst i det muslimska sentimentindexet är intressant utifrån teorin om svaga 

band, men även utifrån Allports kontakthypotes. 

5.2.3 Den egna identitetens betydelse för sentimentala skillnader 

För att undersöka om den egna identiteten har någon betydelse för hur respondenterna ger 

uttryck för sentiment i associationerna till kristen, sekulär och muslim sätts sentimentindexen 

i relation till de tre identitetsskalorna. Se metodkapitlet för vidare information om hur dessa 

skalor har konstruerats. I Tabell 5.3 presenteras korrelationskoefficienterna för 

sambandsanalyserna.  

Tabell 5.3. Samband mellan de tre sentimentindexen och de tre identitetsskalorna. 

 Kristen identitet Sekulär identitet Muslimsk identitet 

Kristet sentimentindex .139** -.057 .012 

Sekulärt sentimentindex -.207** .332** -.029 

Muslimskt sentimentindex .018 -.006 .110* 

Not. * p < .05, ** p < .01 

Som framgår av Tabell 5.3 föreligger ett signifikant samband mellan det kristna indexet och 

den kristna identitetsskalan (rs = .139, p = .0003). Sambandet är positivt, vilket innebär att en 

stark koppling till den kristna identiteten är associerat med ett positivt sentimentvärde. Med 

det sekulära sentimentindexet uppmäts signifikanta samband till två av identitetsskalorna: den 

kristna (rs = -.207, p < .0001) och den sekulära (rs = .332, p < .0001). Sambandet mellan det 

sekulära sentimentindexet och den kristna identitetsskalan är negativt, vilket indikerar att 

respondenter med stark koppling till den kristna identiteten tenderar att beskriva sekulära med 

negativa sentiment. Sambandet mellan det sekulära sentimentindexet och den sekulära 

identitetsskalan är positivt, vilket betyder att respondenter med stark koppling till den sekulära 

identiteten tendera att ha positivare associationer till den. Slutligen föreligger ett signifikant 

samband mellan det muslimska sentimentindexet och den muslimska identitetsskalan (rs = 

.110, p = .017). Sambandet är positivt, vilket indikerar att sentimentvärdet i associationerna 

till identiteten muslim i regel ökar med ökad styrka på identitetsskalan.  
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Alla sentimentindex är signifikant positivt korrelerade med respektive identitetsskala, vilket 

tyder på att respondenterna tenderar att tala om den egna identiteten med positivare termer. 

Det är emellertid bara den kristna identiteten som har ett samband med något annat 

sentimentindex än det för den egna identiteten: ett negativt samband med det sekulära indexet. 

Resultatet går delvis i linje med Tajfels sociala identitetsteori. Favorisering av den egna 

gruppen är av central betydelse, vilket får stöd i data för samtliga identiteter. Det tycks således 

vara så att respondenterna tenderar att tala positivare om en viss identitet om de samtidigt 

identifierar sig med den. Men däremot finns inte stöd för en annan aspekt av social 

jämförelse, nämligen att personer i en ingrupp tenderar tala negativt om en utgrupp för att visa 

på den egna gruppens förträfflighet. 

5.3 Innehåll i associationer till kristen, sekulär och muslim 

Till grund för den innehållsmässiga analysen ligger de manuella kodningar av fritextsvaren 

som beskrivs i metodkapitlet. I Tabell 5.4 presenteras relativa frekvenser för dessa kodningar. 

Fördelningen av innehållskategorier för alla tre identiteter är signifikant skild från en 

slumpmässig fördelning. För identiteten kristen gäller χ2(4, n =1668) = 493.685 (p < .0001), 

för sekulär χ2(4, n =1465) = 1296.102 (p < .0001) och för muslim χ2(4, n =1474) = 364.507 (p 

< .0001). Residualerna, som presenteras inom parentes i Tabell 5.4, definieras som 

differensen av den observerade frekvensen och den förväntande frekvensen. Dessa ger en bild 

av vilka kategorier som är under- respektive överrepresenterade i relation till den förväntade 

fördelningen. 
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Tabell 5.4. Tabellen visar hur associationerna fördelar sig över de fem innehållskategorierna. 

Värdena avser relativa frekvenser i procent och inom parentes anges residualer. 

 Kristen Sekulär Muslim 

Beskrivning av individ 26.20 

(229.4) 

 36.30 

(488.0) 

8.00 

(92.2) 

Beskrivning av grupp 15.70 

(3.4) 

18.00 

(93.0) 

17.60 

(84.2) 

Tro, tradition och religion 17.20 

(36.4) 

9.40 

(-90.0) 

16.70 

(63.2) 

Föremål, symboler och attribut 18.20 

(58.4) 

0.00 

(-292.2) 

16.10 

(52.2) 

Osäkerhet och okunskap 0.30 

(-327.6) 

4.40 

(-199.0) 

0.10 

(-291.8) 

Not. Inga celler har ett förväntat värde mindre än 5. 

Av Tabell 5.4 framgår bland annat att det är vanligast att beskriva en individ i associationerna 

till var och en av de tre identiteterna. I sammanhanget bör nämnas att enkätfrågan var 

utformad på ett sätt som efterfrågade associationer till individer. Frågan handlade om 

associationer till ”kristen”, ”sekulär” och ”muslim” inte ”kristendom”, ”sekularism” eller 

”muslimer”. I tabellen syns också att identiteterna kristen och muslim ofta sammankopplas 

med föremål, symboler och attribut medan detta är i princip obefintligt för identiteten sekulär. 

Ett noterbart resultat är att andelen svar som indikerar osäkerhet eller okunskap utmärker sig 

hos den sekulära identiteten, vilket tyder på att ”sekulär” är ett ord som kan vara svårt att 

förstå. 

För att undersöka om det egna sociala nätverket och den egna identiteten har någon betydelse 

för hur respondenterna har associerat till de tre identiteterna används multinominell logistisk 
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regression, som visas i Tabell 5.5. En analys utförs för varje identitet, vilket ger totalt tre 

regressioner. Med multinominell logistisk regression är det möjligt att predicera utfallet i en 

nominell variabel med fler än två klasser, och är i det avseendet en vidareutveckling av binär 

logistisk regression. För att predicera utfallet kan variabler på samtliga datanivåer användas. 

Förutom de tre identitetsskalorna och variabeln kopplad till muslimska relationer läggs även 

kön och ålder in i modellen, då dessa variabler i tidigare forskning har visat sig vara av 

betydelse för inställning till religion (se exempelvis Weibull, 2016).  Logistisk regression 

skiljer sig från linjär regression i det avseendet att den beroende variabeln utgörs av den 

naturliga logaritmen av ett odds, och värdet som prediceras med hjälp av de oberoende 

variablerna är ett mått på hur sannolik en klasstillhörighet är relativt en annan. I Tabell 5.5 

presenteras inte B-koefficienten, som visar förändringen i den naturliga logaritmen av oddset 

för givet utfall på den beroende variabeln. Istället presenteras exponenten av B-koefficienten, 

som är något enklare att tolka. Denna exponent betecknas OR och tolkas som en oddskvot, det 

vill säga förhållandet mellan två odds. En oddskvot på 1 innebär att den oberoende variabeln 

inte har någon effekt, eftersom oddsen då är lika stora. En oddskvot som är större än 1 innebär 

att en ökning i den oberoende variabeln ökar oddset för klassen i fråga, och en oddskvot 

mindre än 1 innebär det motsatta. Ett mått som är konstruerat för att efterlikna 

determinationskoefficienten i en linjär regression hämtas från Nagelkerke (1991) och 

presenteras i Tabell 5.5 som Pseudo-R2. 
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Tabell 5.5. Multinominella logistiska regressioner med Beskrivning av individ som referens.  

 Kristen Sekulär Muslim 

 OR OR OR 

Beskrivning av grupp       

 Kristen identitet 

 Sekulär identitet 

 Muslimsk identitet 

 Inga muslimska relationer 

 Man 

 Ålder 

1.259**  

1.086 

1.015 

0.898 

1.392* 

1.132* 

1.197* 

1.098 

0.972 

0.795 

1.354* 

0.940 

1.181* 

0.960 

0.631* 

1.131 

1.276 

1.125* 

Tro, tradition och religion       

 Kristen identitet 

 Sekulär identitet 

 Muslimsk identitet 

 Inga muslimska relationer 

 Man 

 Ålder 

1.291** 

0.964 

0.981 

0.946 

1.510* 

1.145* 

1.035 

0.850* 

1.052 

1.135 

1.482* 

1.155 

1.121 

0.911 

0.929 

0.708* 

1.862** 

1.250** 

Föremål, symboler och yttre attribut       

 Kristen identitet 

 Sekulär identitet 

 Muslimsk identitet 

 Inga muslimska relationer 

 Man 

 Ålder 

1.133* 

0.983 

1.315* 

0.797 

1.549* 

0.880 

 1.086 

0.969 

0.954 

0.910 

1.860** 

0.992 

Okunskap och osäkerhet 

 Kristen identitet 

 Sekulär identitet 

 Muslimsk identitet 

 Inga muslimska relationer 

 Man 

 Ålder 

 

1.061 

0.741 

 

0.165 

1.011 

1.823 

 

0.900 

0.478** 

0.811 

2.097* 

1.663 

0.890 

 

0.438 

0.518 

 

0.463 

0.677 

1.251 

Pseudo-R2 .077 .106 .072 

Not. Tomma celler visas ej pga. för få värden, * p < .05, ** p < .01 
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Av de multinominella logistiska regressioner som presenteras i Tabell 5.5 kan ett antal 

signifikanta resultat utläsas. Till exempel ökar sannolikheten för att associationer till samtliga 

tre identiteter ska innehålla en beskrivning av en grupp snarare än en individ med ökad kristen 

identitet hos respondenten. Det framgår också att en sekulär identitet hos respondenten 

minskar sannolikheten för okunskap och osäkerhet till det sekulära. Att inte ha några 

muslimska relationer däremot, ökar sannolikheten för att vara osäker på vad sekulär betyder. 

De teoretiska tillämpningarna på resultatet är måhända tydligast i kategorin okunskap och 

osäkerhet. Att respondenter med stark koppling till den sekulära identiteten är osannolika att 

uppvisa okunskap kring det sekulära är inte förvånande, varken utifrån en vardaglig 

uppfattning eller utifrån Tajfels sociala identitetsteori. För att identifiera sig med en grupp 

måste en person först ha kunskap kring gruppen. Att respondenter som saknar muslimska 

relationer är mer sannolika att uppvisa okunskap kring det sekulära, går i linje med den 

teoretiska utformningen av gruppen: att det är homogen grupp med i huvudsak starka sociala 

band. Utbyte av information och kunskap sker, enligt Granovetter, med fördel över svaga 

sociala band, varför det inte är förvånande att respondenter med minst en muslimsk relation 

uppvisar större kunskap kring det sekulära. 

Av Tabell 5.5 framgår även att kön är återkommande signifikant faktor för vilket innehåll som 

återfinns i associationerna. Med anledning av detta, har ordmoln konstruerats för att illustrera 

ordfrekvenser för män respektive kvinnor i associationerna till de tre identiteterna. Dessa 

ordmoln presenteras i Bilaga 1. Ordmolnen visar att de ord som används av kvinnor 

respektive män inte skiljer sig märkbart åt. Uppmätta effekter kan således bero på att 

frekvenserna för vissa ord är mer eller mindre påtagliga i de olika grupperna. Det vill säga: 

även om män är troligare att associera till den muslimska identiteten genom föremål, 

symboler och yttre attribut så används ungefär samma ord som de kvinnor vars associationer 

finns inom samma kategori.  

5.5 Sammanfattning av resultat 

Sentimentanalysen visar att associationer till identiteten muslim är signifikant negativare än 

de andra två identiteterna, sett till hela materialet. Vidare visar analysen att respondenter som 

har minst en muslimsk relation associerar till sekulära och muslimer med signifikant 

positivare sentiment, jämfört med respondenter som inte har någon relation med en muslimsk 

person. Skillnaden är störst för den muslimska identiteten, där det skiljer 15.00 punkter på 

sentimentindexet mellan grupperna.  
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Sambandsanalys visar att det kristna sentimentindexet är positivt korrelerat med den kristna 

identitetsskalan. Det sekulära sentimentindexet är vidare negativt korrelerat med den kristna 

identitetsskalan och positivt korrelerat med den sekulära identitetsskalan. Slutligen är det 

muslimska sentimentindexet positivt korrelerat med den muslimska identitetsskalan. Det 

hudsakliga resultatet av sambandsanalyserna är att respondenter pratar positivare om de 

identiteter som de själva identifierar sig med, vilket går i linje med Tajfels sociala 

identitetsteori. Det är bara den kristna identitetsskalan som har en utpräglad utgrupp, då det 

finns ett negativt samband med det sekulära sentimentindexet. 

 

Innehållsanalysen visar att fördelningen av observationerna över de fem innehållskategorierna 

troligen inte är slumpmässig. Det framgår bland annat att de flesta associerar till identiteterna 

med beskrivningar av en individ, vilket bör ses i relation till att enkätfrågan var utformad på 

ett vis som efterfrågade associationer till just en individ. Analysen visar också att det finns en 

osäkerhet kring innebörden av sekulär. Multinominell logistisk regression visar slutligen 

bland annat att associationer av respondenter med kristen identitet med större sannolikhet 

klassas som beskrivning av grupp, och att inte känna en muslimsk person ökar sannolikheten 

för okunskap och osäkerhet till det sekulära. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Studien har syftat till att belysa associationer kopplade till de tre identiteterna kristen, sekulär 

och muslim samt hur dessa associationer skiljer sig åt med avseende på respondentens 

identitet och sociala nätverk. Detta har gjorts genom att undersöka sentimentala och 

innehållsmässiga skillnader i hur respondenter associerar till identiteterna. Studien har 

baserats på fyra frågeställningar, som nu kan besvaras. 

6.1.1 Finns det sentimentala skillnader i associationer till identiteterna kristen, sekulär och 

muslim? 

Sentimentanalysen visar att det finns tydliga belägg i data för att associationer till 

identiteterna innehåller olika starka känslouttryck, sett till hela materialet. Associationerna till 

identiteten muslim är negativast, och har ett signifikant lägre medianvärde på 

sentimentindexet jämfört med båda identiteterna kristen och sekulär. 

Resultatet är inte förvånande och går i stora drag i linje den tidigare forskningen. Exempelvis 

visade även Weibulls (2016) kartläggning av svenskarnas inställning till världsreligion att 

islam var den religion som flest hade en negativ inställning till. I Weibulls studie var 

kristendomen den livsåskådning som svenskarna hade positivast inställning till, medan 

respondenterna i denna studie hade positivast sentiment till den sekulära identiteten, även om 

skillnaden mellan kristen och sekulär inte var statistiskt signifikant. En viktig skillnad i 

upplägg mellan denna studie och Weibulls studie finns dock: här undersöks inställningen till 

identiteten sekulär, medan Weibull undersöker inställningen till ateism. Även om begreppen 

har mycket gemensamt så är de inte helt synonyma. Vid jämförelse mellan studierna bör 

därför denna skillnad betraktas.  

6.1.2 Finns det innehållsmässiga skillnader i associationer till identiteterna kristen, sekulär 

och muslim? 

För det första tyder resultatet på att de innehållsmässiga kategorier som associationerna delats 

in i inte har fördelats slumpmässigt. Det finns således en systematik i hur respondenterna har 

associerat till identiteterna. Vidare visar analysen på några skillnader mellan identiteterna. 

Bland annat är det en större andel respondenter som i sina enkätsvar har indikerat okunskap 

eller osäkerhet kopplade till den sekulära identiteten, jämfört med de andra två identiteterna. 

Även om beskrivning av individ är det vanligaste innehållet för alla tre identiteter, så är 

kategorin mest påtaglig för den sekulära identiteten. 



39 

 

Att många respondenter har svårt att förstå ordet sekulär kan förstås i relation till tidigare 

forskning. Casanovas diskussion om det sekulära, sekularisering och sekularism visar på 

vilket mångbottnat, och kanske svårförståeligt, begrepp sekulär är. Sekulär kan betyda olika 

saker för olika personer, och vissa förstår inte vad det betyder alls. 

6.1.3 Vilken effekt har den egna identiteten på associationer till den egna identiteten och 

andras identiteter? 

När identitetsskalorna, som mäter den egna identiteten, analyseras i relation till 

sentimentindexen framkommer två signifikanta typer av samband. För det första är samtliga 

sentimentindex positivt korrelerade med motsvarande identitetsskala. Det innebära att 

respondenterna i hög utsträckning talar mer positivt om den egna identiteten. För det andra är 

det sekulära sentimentindexet negativt korrelerat med den kristna identitetsskalan. Detta 

resultat föreslår att respondenter med stark kristen identitet tenderar att tala om sekulära med 

negativare ord. 

Att respondenterna tenderar att tala positivt om den egna identiteten går i linje med delar av 

det teoretiska ramverket. Den sociala identitetsteorin föreslår att människor tenderar att 

favorisera den egna sociala gruppen, vilket resultatet ger belägg för. Men social jämförelse, 

som är en del av den sociala identitetsteorin, innebär inte bara att favorisera den egna 

gruppen, utan också att överdriva skillnaderna till utgruppen och tala negativt om den för att 

upphöja ingruppen. Denna aspekt av den sociala identitetsteorin får inte fullt stöd i denna 

studie. Resultatet föreslår att respondenter som identifierar sig med den kristna identiteten är 

den enda grupp som har en utgrupp med stöd i data, då dessa i regler ser negativare på den 

sekulära identiteten. I tidigare forskning har den negativa synen på islam varit tydlig, varför 

det hade varit väntat om den muslimska identiteten hade beskrivits i ett utgruppsförhållande 

av de andra identiteterna. Men så är alltså inte fallet, utan det enda signifikanta sambandet 

mellan två identiteter uppmäts mellan den kristna identiteten och det sekulära 

sentimentindexet. Den kristna identitetens negativa syn på det sekulära blir intressant om den 

ses i relation till den maktförlust den svenska kristendomen upplevt till fördel för det sekulära. 

Kan de förhållandevis negativa associationerna vara en reaktion på kristendomens reducerade 

makt i samhället? 

Intressant i sammanhanget är att det starkaste sambandet finns mellan den sekulära identiteten 

och det sekulära indexet. Tidigare forskning har föreslagit att den sekulära identiteten är en 

omtyckt identitet, vilket väcker frågan om det är lättare att uppskatta den egna gruppen om 

även omgivningen uppskattar den.  
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6.1.4 Vilken effekt har det egna sociala nätverket på associationer till identiteterna kristen, 

sekulär och muslim? 

När sentimentindexen jämfördes mellan gruppen respondenter som hade minst en muslimsk 

relation och gruppen som inte hade någon muslimsk relation framkom signifikanta skillnader. 

Data föreslår att de som känner minst en muslim talar om både sekulära och muslimer med 

signifikant positivare termer. 

Att respondenter som har minst en personlig relation med en muslimsk person tycks se 

positivare på både sekulära och muslimer går i linje med Granovetters teori om starka och 

svaga band i sociala nätverk. Respondenter som känner minst en muslim antas ha ett socialt 

nätverk som till större grad består av svaga band, och därför blir de exponerade för andra 

grupper, kulturer, idéer och ideal. De svaga banden tycks vara viktiga för att eliminera 

fördomar och negativa inställningar riktade mot andra grupper. Därmed ger analyserna också 

stöd för Allports kontakthypotes, som säger att fördomar kan förebyggas effektivt genom 

kontakt mellan grupper. 

Resultatet kan också vara av tillämpad betydelse. Att fördomar, hat och negativa attityder kan 

förebyggas genom kontakt mellan grupper är viktig kunskap för alla instanser i samhället. Det 

pekar bland annat på hur viktigt det är med integration i ett modernt samhälle. 

Bostadssegregation är problematisk av flera orsaker, och den här studien kan visa på en: det 

kan leda till negativa attityder gentemot andra grupper. 

6.2 Metoddiskussion 

En studie bör alltid följas av en kritisk diskussion kring det tillvägagångsätt som lett fram till 

resultatet. Vad det gäller metoden för den här studien finns ett antal aspekter som det med 

fördel kan föras en diskussion kring. Observera dock att när det kommer till studiens 

metodologiska aspekter så har stort fokus funnits på att väga fördelar mot nackdelar, för att 

kunna genomföra en så bra studie som möjligt under givna förutsättningar. Så även om det 

finns en del att diskutera så har samtliga metodologiska aspekter förekommits av ett noggrant 

övervägande. 

För det första är det befogat att vara försiktigt inställd till den lexikala sentimentanalysen. 

Metoden ger, av förklarliga skäl, inte en exakt bild av känslouttrycken i enkätsvaren. 

Analysen bygger, som tidigare beskrivits, på en lexikal ansats där sentimentlexikonen spelar 

en avgörande roll. Om ett ord inte finns listat i någon av lexikonen så kommer det inte vara 

möjligt att poängsätta just det ordet. Även slangord, felstavningar och påhittade ord bär på 
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samma problematik. Vissa åtgärder har genomförts för att förfina sentimentanalysens förmåga 

att klassificera ord. Som tidigare nämnt har enkätsvaren i största möjliga mån konverterats till 

sekvenser av lemman, som är den ordform som återfinns i ordlistor. Felstavningar och andra 

uppenbara fel har också rättats till. Men även om många åtgärder har satts in för att göra 

analysen så kan den fortfarande förfinas. Fortfarande är det många datapunkter som inte kan 

klassificeras, och vissa datapunkter kan säkerligen ha klassificerats fel. Som beskrevs i 

metodkapitlet så är relativt många datapunkter kodade som neutrala. Men förhoppningen är 

att när resultatet från sentimentanalysen redovisas på gruppnivå ska det ge ett någorlunda 

rättvist mått på känsloladdningarna i de texter som hör till respektive grupp. 

För det andra kan det vara befogat att kritiskt föra en diskussion kring reliabiliteten i 

tillvägagångssättet när enkätsvaren klassificerades efter innehåll. Det var en manuell kodning 

där den enskilde forskarens uppfattning styrde klassificeringen, men arbetet genomfördes 

under kände principer. För att öka reliabiliteten upprättades tydliga riktlinjer för hur 

enkätsvaren skulle kodas. Vid eventuella tveksamheter kodades enkätsvaret i regel som icke-

applicerbart istället för att försöka kategorisera det.  

För det tredje är det viktigt att nämna att urvalsprocessen inte bygger på obundet 

slumpmässigt urval. Det kan låta trivialt, men urvalsprocessen är av stor statistisk betydelse. 

Praktiskt innebär det att resultatet inte kan generaliseras till en större population. De data som 

använts i denna studie har samlats in inom ramen för en förstudie i ett större 

forskningsprojekt, och har samlats in för att underlätta jämförelser mellan grupper som är 

intressanta för projektet. Urvalet speglar således inte den svenska befolkningen. 

6.3 Vidare forskning 

Denna studie mynnar ut i ett antal slutsatser kring respondenternas associationer till 

identiteterna kristen, sekulär och muslim. Men vissa tankar och frågor som har uppkommit 

under arbetet med studien består obesvarade. Därför följer tre uppslag på vidare forskning, 

som förhoppningsvis kan inspirera och bidra till ytterligare kunskap. Det första uppslaget är 

av metodologisk karaktär, och handlar om att utveckla och förfina sentimentanalysen som 

använts i studien. Att kvantitativt analysera textuella data är en möjlighet som inte har 

utnyttjats till sin fulla potential inom svensk samhällsvetenskaplig forskning. Genom att 

utveckla en tillförlitlig metod för att klassificera text utifrån känsloyttringar öppnas många 

nya möjligheter inom flera olika forskningsdiscipliner. Särskilt i en tid då traditionella 

attitydsökningar med enkätfrågor baserade på likertskalor upplever stora problem med 

svarsfrekvensen, kan troligen nya metoder göra nytta.  
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Det andra uppslaget rör fynden kring okunskapen om det sekulära. Studien har visat att vissa 

grupper av respondenter har en relativt låg kunskap om vad ordet sekulär betyder. Det är 

intressant av flera skäl. Först och främst vore det intressant med ytterligare information kring 

vilka typer av människor som har kunskaper om religiösa identiteter och vilka som inte har 

det. För det andra vore det intressant att undersöka hur okunskapen kring det sekulära kan ha 

påverkat den religionssociologiska forskningen. Kan det måhända vara så att en del forskare 

använder sig av ord som sekulär, utan att tänka på hur det tas emot. 

För det tredje vore det intressant att undersöka andra aspekter av identitetsbegreppet. 

Resultatet visar att identiteterna inte tycks utveckla något tydligt utgruppsförhållande till de 

andra identiteterna, varför det vore intressant att ytterligare undersöka konstruktionen av 

identitet. Identitetsskalorna bygger, som tidigare beskrivit, på en enkätfråga: 

• I vilken utsträckning stämmer följande påståenden på dig? 

o Jag ser på mig själv som kristen 

o Jag ser på mig själv som sekulär 

o Jag ser på mig själv som muslim 

Det blir tydligt att identitetsskalorna således mäter respondentens subjektiva religiösa 

identitet. Ett utifrånperspektiv skulle kanske belysa analysen ytterligare. Att se på sig själv 

som kristen, sekulär eller muslim bör vara valida komponenter av en respondents identitet. 

Men det vore intressant att även få information kring hur omgivningen ser på respondenten, 

eftersom även det bör ha en betydelse för identiteten. Eftersom varje enkät bara besvaras av 

en person blir dock sådan information svår att samla in. Om respondenten skulle frågas om 

hur omgivningen ser på honom eller henne så blir det ändå en uppfattning från respondenten 

själv. Inget förslag på studieupplägg kan presenteras, men forskning om ett utifrån perspektiv 

på identitet vore likväl intressant. 

6.4 Avslutning 

Studien som presenterats i denna uppsats bidrar med kunskap som kompletterar befintlig 

samhällsvetenskaplig forskning kring attityder och inställningar till religion genom att visa att 

respondentens egna identitet och sociala nätverk påverkar inställningen till religion. 

Tillvägagångssättet har på många sätt varit innovativt, vilket har resulterat i kunskap utifrån 

tidigare outforskade infallsvinklar. Den typ av sentimentanalys som ligger till grund för 

studien har tidigare aldrig använts inom det religionssociologiska forskningsfältet. Dessutom 

bidrar studien med kunskap om inställningar till den sekulära identiteten, som tidigare inte fått 
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något större utrymme i den vetenskapliga litteraturen. De teoretiska perspektiven har 

ytterligare belyst analyserna, och medfört en diskussion kring hur associationer till religiösa 

identiteter kan förstås genom social identitetsteori och personliga band i sociala nätverk. 

Som avslutande reflektion kan vi återvända till påståendet som presenterades i det inledande 

kapitlet: Sverige är världens mest sekulariserade land. Huruvida så faktiskt är fallet eller inte 

är inte helt enkelt att ta ställning till. Men den här studien visar att det fortfarande är relevant 

att tänka kring religion i dagens svenska samhälle. Om vi människor tycks gilla vår egna 

religiösa identitet, vilken betydelse har då religiositet i vår samtid? Kan det vara så att de 

religiösa aspekterna av dessa identiteter inte längre är lika viktiga, utan att det är identiteternas 

gruppsammanhållande funktion som är av betydelse? Sverige kan mycket väl vara ett 

sekulariserat land på många sätt och vis, men med det sagt så spelar religionen fortfarande en 

betydande roll i många sociala och samhälleliga processer – inte minst i hur vi människor 

associerar till andra identiteter.   
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Bilaga 1 

 

Figur 1. Ordfrekvenser för associationer till identiteten kristen, där de svarande är män. 

 

 

Figur 5.5 Ordfrekvenser för associationer till identiteten kristen, där de svarande är kvinnor. 

 

Figur 5.6 Ordfrekvenser för associationer till identiteten sekulär, där de svarande är män. 
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Figur 5.7 Ordfrekvenser för associationer till identiteten sekulär, där de svarande är kvinnor. 

 

Figur 5.8 Ordfrekvenser för associationer till identiteten muslim, där de svarande är män. 

 

Figur 5.9 Ordfrekvenser för associationer till identiteten muslim, där de svarande är kvinnor. 

 


