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Förord 

Den process som denna bok är en produkt av har omgivits och underlättats 
av individer och sociala sammanhang som bidragit med viktiga förutsätt-
ningar av olika slag. Jag vill här särskilt nämna några.  

Avhandlingsarbetet har bedrivits med viktigt finansiellt stöd från Diako-
nivetenskapliga institutet i Uppsala (DVI), Svenska Bibelfonden, Svenska 
kyrkans forskningsråd, Stiftelsen Nathan Söderbloms Minnesfond, samt de 
utbildningsvetenskapliga respektive teologiska fakulteterna vid Uppsala 
universitet.  

Det är många människor som varit betydelsefulla för slutförandet av detta 
avhandlingsarbete. Några av dem vill jag särskilt lyfta fram. Det högre semi-
nariet i religionssociologi vid Teologiska institutionen i Uppsala har utgjort 
en konstruktiv miljö för mitt sätt att tänka och angripa religionssociologiska 
frågeställningar. Varsitt särskilt tack vill jag rikta till medlemmarna av sub-
seminariet SMURF och till de dagliga kollegerna vid DVI. 

Undersökningen av Bibelsajten möjliggjordes tack vare tillmötesgående 
från dess referensgrupp och redaktör. Jag vill särskilt nämna Maria Hammar-
ström från referensgruppen och webbplatsens redaktör Mikael Hansson. Jag 
vill också rikta ett tack till Johannes Hansson vid Bibelsajtens redaktion som 
var behjälplig med utformning av formulär för användarenkäten och insam-
ling av enkäten. Vidare vill jag nämna de 23 ungdomar som ställt upp och 
låtit sig intervjuas. Tack ska ni ha! 

Andra forskare har genom att generöst tillhandahålla respektive medge 
arkivtillgång till tidigare insamlade datafiler gjort det här arbetet möjligt. 
Tack till Thorleif Pettersson, Teologiska institutionen, Uppsala universitet 
för tillgång till datamängder från NT-81 respektive uppföljningsundersök-
ningen 1999. Tack till Sören Holmberg, Lennart Weibull och Lennart Nils-
son vid SOM-institutet, Göteborgs universitet, som genom SSD, Svensk 
Samhällsvetenskaplig Datatjänst, vid Göteborgs universitet ställde datafil 
SSD0761 till mitt förfogande. Christer Boije vid Research International och 
Anders Alberius och Christer Åsberg vid Svenska Bibelsällskapet vill jag 
också tacka för tillgång till datafilen från Sifoundersökningen om svenska 
folket och bibeln. Det hade heller inte varit möjligt att använda dessa materi-
almängder om inte människor hade valt att delta i alla de enkäter och inter-
vjuer som ligger bakom. Även om det inte alltid görs i den här formen, vill 
jag ändå rikta ett tack till er.  
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TD Jonas Bromander har med träffsäkerhet och känsla bistått med karte-
ringen i avsnitt 4.4.3.3. Med TD Mia Lövheim har jag diskuterat smått och 
stort inom fältet media, religion, kultur, liksom utkast till texter. MA Martha 
Middlemiss har med noggrannhet bistått med språkgranskning av den eng-
elska sammanfattningen. Professor Thorleif Pettersson svarade för en om-
sorgsfull granskning av avhandlingsmanuskriptet vid slutseminariet. Slutli-
gen vill jag nämna min huvudhandledare, professor Anders Bäckström och 
min biträdande handledare, docent Alf Linderman vilka tillsammans coachat 
mig framåt genom de senaste åren. Ett varmt tack till er alla! 

Sist men inte minst vill jag tillägna denna avhandling min familj, Helena, 
Martin och Johan, som på så många sätt bidragit till dess tillkomst.  

 
Uppsala, 20 januari 2006, 

Anders Sjöborg  
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1 Syfte och disposition 

Det är inte svårt att göra en koppling mellan bibeln och massmedier1. Den 
kristna bibeln är som urkund för en av världsreligionerna en av världens 
mest spridda böcker. De första tryckpressarna medgav dock inga större upp-
lagor, varför de första tryckta biblarna från Gutenbergs samtid, som Gustav 
Vasas bibel2, främst spreds till kyrkor och institutioner (Frick 2004). Inte 
förrän första hälften av 1800-talet bidrog mekaniseringen och därmed förbil-
ligandet av tryckprocessen tillsammans med ökad läskunnighet till nya förut-
sättningar. In trädde skilda aktörer som bibelsällskap och kolportörer, och 
verkade för att i större upplagor producera och distribuera bibeln, eller delar 
av den, som bok. Trycksaker med anknytning till bibeln, som traktater och 
pamfletter, vilka syftade till att medverka till att människor använde bibeln 
och tog dess budskap till sig, gick hand i hand med 1800-talets väckelserö-
relser. I det avseendet är därför bibeln något av det första som sprids inom 
religiös masskommunikation (Morgan 2003 s. 107ff, Thompson 2001 s. 73-
81). Det fanns tidigt en stor tilltro till dåtidens nya medier för syftet att spri-
da ett religiöst budskap. Under 1900-talet kom denna tilltro att överföras till 
de medieformer som för varje tid sågs som nya och omdanande, och som 
uppfattades som värdefulla redskap för den organiserade religionen – såväl 
bibelsällskap som missionsföreningar. Denna användning av ”nya” medie-
former gällde exempelvis radio och tv, vilka i olika hög grad och med skif-
tande utformning beroende på nationell kontext och fromhetstradition, kom 
att utnyttjas för religiös masskommunikation (Linderman 1993). Ett annat 
exempel är inspelningar från predikningar och gudstjänster som i form av 
audio- eller videokassetter distribueras i syfte att kommunicera ett religiöst 
budskap. Också senare tids nya medieformer har tagits i bruk av religiösa 
organisationer för att sprida ett religiöst budskap. Som Morgan framhåller 
(2003 s. 107) bör sådana religiösa medieprodukter inte studeras bara i sin 
egenskap av överförande ett (intellektuellt) informationsinnehåll, utan för att 
de syftar till att framkalla också emotionella (religiösa) reaktioner hos an-
vändaren. Om några aspekter av denna process handlar denna avhandling 
som söker öka kunskapen kring vad som händer när en religiös urkund, tra-

                               
1 I enlighet med religionsvetenskaplig praxis används i denna avhandling för bibeln inledande 
gemen (jfr. Svenska språknämnden 2000 s. 94) 
2 Tryckt bl. a. i Uppsala 1540-41 (Frick 2004). 
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ditionellt uppfattad som en auktoritet, distribueras via ett medium som till 
sin karaktär är heterogent, fragmenterat, och pluralistiskt. 

Den 17 november 1999 överlämnade den statliga utredningen Bibelkom-
missionen den tredje officiella svenska bibelöversättningen, Bibel 2000, till 
riksdagen. Det markerade slutpunkten i ett omfattande översättningsarbete 
som varade mer än 25 år3. Kommissionens nyöversättning av Nya testamen-
tet hade dock givits ut redan 1981, Gamla testamentets apokryfa skrifter 
1986, liksom några provöversättningar av delar av Gamla testamentet. Publi-
ceringen av bibeln som helhet skedde i flera steg; 1999 slutfördes översätt-
ningen av Gamla testamentet med tillhörande apokryfa skrifter och Bibel 
2000 kunde publiceras. År 2000 slutfördes även noter och kommentarmate-
rial för utgivning. Därmed hade svenska folket fått tillgång till en nyöversatt 
helbibel. Utgivningen av Bibel 2000 omgavs av en omfattande lanseringsin-
sats. Med hjälp av kyrkor, kulturskribenter och reklambyråer skapade 
Svenska bibelsällskapet och kristna förlag uppmärksamhet kring vad som 
kom att kallas en av det årets främsta marknadsföringsinsatser (Mediatid-
ningen Vision 1999 enligt Nya Dagen 1999). 

I samband med 1981 års utgivning av Nya testamentet genomfördes en 
forskningsinsats benämnd Projekt NT-81. Syftet med den insatsen, var att 
undersöka svenska folkets kontakt med och förhållande till bibeln ur ett antal 
skilda perspektiv (Hansson 1990b). Projektet, som pågick under en stor del 
av 1980-talet, initierades av Svenska bibelsällskapet och Bibelkommissio-
nen4.  

Sedan NT-81-projektet genomfördes i mitten av 80-talet, har påtagliga 
förändringar skett i det svenska samhället. Radio och tv har till exempel 
avreglerats, och nya medieformer som Internet, cd och dvd har introducerats. 
Mot den bakgrunden ter det sig som en angelägen uppgift att genomföra en 
uppföljning som belyser denna nya situation ur ett generationsperspektiv. 

1.1. Bibelanvändning 
Bibeln är inte endast föremål för enskild läsning eller läsning i grupper eller 
gudstjänster. Längre fram i denna avhandling presenteras hur människor i 
Sverige vid millennieskiftet tar del av bibeln på olika sätt. Skilda aktörer, 
som bibelsällskap, kristna förlag och enskilda personer publicerar delar av 
bibeln i nya former, ofta med det explicita syftet att nå ”nya målgrupper”. 
Som exempel kan nämnas cd-rom-spelet Expedition Bibeln (2001) respekti-

                               
3 Regeringen tillsatte, på initiativ av dåvarande ecklesiastikminister Alva Myrdal, den 1 de-
cember 1972 en utredning för att översätta Nya testamentet. Detta uppdrag kom att komplette-
ras med också översättning av Gamla testamentet (18 juni 1975) samt dess apokryfa skrifter 
(22 september 1977) (Åsberg 1990). 
4 Jag återkommer till en del av resultaten från Projekt NT-81 längre fram i denna avhandling 
(kapitel 4). 
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ve Stora seriebibeln (Anderson, Maddox & Ekelöf 1999). Det finns vidare 
ett flertal exempel på filmatiseringar av berättelser ur bibeln, bl. a. Bibeln på 
video respektive Filmbibeln. Mer specifikt kan också noteras vad som kom-
mit att benämnas Jesusfilmer från exempelvis The Jesus Film (1978) till The 
Passion of the Christ (2004) (se vidare Axelson & Sigurdson 2005 för en 
översikt). Vissa av dessa medieprodukter kan sägas vara tillkomna som ett 
led i nämnda lansering av Bibel 2000.  Också webbplatserna www.bibeln.se 
respektive www.bibelsajten.nu kan få exemplifiera sådan lansering. Den 
första av dessa webbplatser tillhandahåller bibeltexten tillsammans med in-
formation om bibelöversättningsfrågor, medan den andra är mer ungdomsin-
riktad, specialiserad på ungdomars livsfrågor och tolkningsfrågor kring bi-
beln och kristen tro. Det är detta ökade utbud av skilda former för att för-
medla bibelordet som kan sägas stå i centrum för denna studie.  

Men bibeln kan även uppfattas, och användas, som en symbol eller ikon 
också i (till synes) sekulära sammanhang. Såväl på individnivå, som på en 
kulturell nivå, kan bibeln fungera som referent för berättelser och litteratur, 
referent för existentiella frågor, och som etisk normkälla även långt utanför 
traditionell, organiserad religion. Bibliska motiv, berättelser eller personge-
stalter förekommer i skönlitterära verk (Bråkenhielm & Pettersson 2001, 
Klint 2001, Klint & Syreeni 2001, Essunger 2005). Detta gäller även inom 
ungdoms- och populärkulturen (Hulsether 2000, Häger 2004, Sjöborg 2004, 
Lynch 2005). I Sverige har företeelsen också blivit allt mer uppmärksammad 
i samband med lanseringen av översättningen Bibel 2000 (t ex Wallin 2000).  

Vad innebär det att bibeln förekommer i allt fler medier och inte bara i 
traditionell form, som bibelboken? Är det samma individer som läser den 
som bok, som också kommer i kontakt med bibeln i andra former? Används 
bibeln i dessa varierade former av andra människor än de som är regelbundet 
aktiva i organiserad religion? Bidrar nya medier till bibelanvändning utanför 
kyrkorna till nya former av bibelanvändning och sätt att förhålla sig till bi-
beltexten? För att precisera avhandlingens syfte behöver först begreppen 
medier respektive ungdomar bestämmas. 

1.2. Begreppet medier 
Det är nödvändigt att klargöra några grundläggande begrepp som rör medie-
rad kommunikation. Lennart Weibull konstaterar att termen massmedier 
innebär tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information 
eller underhållning till en stor publik, vilken i stort sett samtidigt nås av 
massmedieinnehållet (2005). Därmed kan, menar Weibull, som massmedier 
betecknas medier som flygblad, dagspress, veckopress, tidskrifter, radio, tv, 
kabel- och satellitsystem, men även böcker, videogram respektive fonogram 
brukar räknas dit. Omtvistat är däremot om telefon, telefax och videotex är 
massmedier, då de mer har karaktären av medier som tjänar privat kommu-
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nikation mellan individer. Med Weibull är det också viktigt att konstatera att 
den medieteknologiska utvecklingen gjort det allt svårare att upprätthålla 
enkla distinktioner mellan massmedier och andra medier.  

Längre fram i denna avhandling introduceras forskningsområdet media, 
religion, kultur. Redan här behöver dock för förståelsen av avhandlingens 
inledande resonemang införas ett par distinktioner. Oavsett om det gäller att 
komma i kontakt med religion via massmedier, eller om det gäller annat 
innehåll, är det väsentligt att notera att skilda medier dels för med sig skilda 
förutsättningar, dels kan användas på skilda sätt. Detta kan exemplifieras 
genom ett par tänkta fall: En person kan i sin bostad läsa bibeln som bok, 
som en förhållandevis aktiv, i meningen självvald, handling. En annan per-
son kan befinna sig i ett sammanhang där läsning av bibeln som bok ingår 
som ett obligatoriskt moment, såsom en skollektion. Båda dessa personer 
använder alltså bibeln i samma slags medierade form, nämligen bokens, men 
skillnaden dem emellan rör graden av frivillighet i denna användning. Dessa 
båda kan i sin tur jämföras med två personer som tar del av helgmålsbönen 
under lördagskvällens tv-tittande. Den ene av dessa har för vana att så ofta 
som möjligt följa helgmålsbönen via radio eller tv som en förberedelse inför 
söndagens gudstjänst. Den andra slår på teven i väntan på den kommande 
tidiga nyhetssändningen och ”råkar” därmed också ta del av helgmålsbönen 
och däri ingående bibelläsning. Dessa senare har i likhet med de ovannämn-
da bibelläsarna också kommit i kontakt med bibeln, men i detta fall i något 
mer indirekt eller massmedierad form. Samma distinktion som gällde för de 
förstnämnda personerna som läste bibeln som bok, nämligen frågan om av-
sikt eller frivillighet, kan också appliceras på de sistnämnda fiktiva perso-
nerna som såg ett tv-program där läsning av bibeln utgjorde ett inslag. Ut-
över distinktionen angående avsiktlig/frivillig kontakt med religion via me-
dier, bör som nämndes ovan beaktas Weibulls distinktion mellan tydligt 
massrelaterade massmedier och mer privata medier. Båda dessa distinktioner 
bör lämpligen uppfattas som ytterligheter på en kontinuerlig skala, där 
blandformer sannolikt är vanligt förekommande. 

Med termen medier avses i denna avhandling massmedier i allmänhet. 
Där sammanhanget så kräver skiljer jag mellan konventionella medier, var-
med menas radio, tv, tidningar, böcker, flygblad, audio-/videokassetter, etce-
tera och nya medier varmed menas Internet. Undantagsvis inkluderas även 
cd och dvd i termen nya medier, vilket då kommer att framgå av samman-
hanget. Jag kommer i forskningsöversikten att återkomma till likheter och 
skillnader mellan dessa kategorier. 

1.3. Begreppet ungdom  
Det tillsynes lättbegripliga begreppet ungdom kan bestämmas från fyra skil-
da dimensioner: biologiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt (Bolin 2004 
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s. 238ff). Om ungdom definieras biologiskt fokuseras fysiska förändringar 
under adolescensen (puberteten), vilket medför att man härmed avser ett 
åldersspann omkring 11-20 år. Som Göran Bolin påpekar, förekommer dock 
påtagliga variationer i biologisk ålder, över tid och rum. Under 1900-talet 
sjönk pubertetsåldern i de nordiska länderna från 17 år till 13-14 årsåldern 
(Fornäs, Lindberg & Sernhede 1987 s. 9). Även om man inte kan bortse från 
biologin, menar jag tillsammans med Bolin, att den således inte kan vara den 
enda utgångspunkten för definition av ungdomsperioden.  

En psykologisk definition av ungdom, som fokuserar ungdomsperioden 
som en övergångsfas mellan barndom och vuxenlivet, riskerar att hamna i 
sådana universalistiska antaganden i en evolutionär kronologi som före-
kommer inom en del forskning om ungdomars trosutveckling (t ex Bergling 
1982 s. 32-38, Bolin 2004 s. 238). Centrala är dock Erik H. Eriksons tankar 
om ungdomstiden som ett psykosocialt moratorium (Erikson 1968). Med det 
begreppet avses en experimenterande övergångsfas mot en individuell (vux-
en) identitet. Bland andra Thomas Johansson (1995) har också påpekat att 
detta experimenterande idag kan utsträckas in i postadolescensen (tidiga 30-
årsåldern).  

Om ungdom definieras som en social kategori, konstrueras ungdom soci-
alt utifrån ålderskohorter och generationsteorier. Sprungen ur funktionalis-
tiska teoribildningar (Parsons 1949/1964, Coleman 1961) fokuserade denna 
inriktnings amerikanska forskare ungdomar som konsumenter och fritidsak-
törer, i grupper utifrån bostadsområden eller etnisk tillhörighet, medan de 
europeiska kollegerna i större utsträckning uppmärksammade klassvariabeln, 
vilket radikaliserades genom den så kallade Birminghamskolan på 1970-
talet, där även ungdomskulturers kreativa och reaktiva potential uppmärk-
sammades (Hebdidge 1988, Willis 1993, Fornäs, Lindberg & Sernhede 
1987). Först på 1980- och 1990-talen har även kön/genus och etnicitet beto-
nats (Bolin 2004 s. 239). 

I västerlandet finns också kulturellt många sätt att förstå begreppet ung-
dom. Bolin påminner om att såväl stat, marknad, sociala rörelser, forskare 
som ungdomar själva bidrar till dessa skilda förståelser (Bolin 2004 s. 239f). 
Kulturell degeneration, integrationsproblem och normlöshet är några exem-
pel på bilder av ungdom som kan kontrasteras med andra, exempelvis ung-
dom som tecken på en ljusnande framtid, ungdom som bärare av konsum-
tions- och hedonistiska ideal, auktoritetsskepsis respektive en öppenhet för 
nya identiteter och livsstilar.  

Det råder stor samstämmighet om att ungdomstiden idag är alltmer otyd-
lig i sina åldersmässiga gränser (t ex Bolin 2004 s. 240, Bossius 2003 s. 16f, 
Lövheim 2004a s. 35ff). Inte minst gäller detta ungdom som social och kul-
turell kategori. Den utsträckta ungdomstiden kanske inträder redan under 
grundskolans första år, och genom en allt längre utbildningstid förenad med 
en senare etablering på marknaderna för arbete och bostad, blir inträdet i 
vuxenlivet mer diffust. Kanske är det först med egen familjebildning och 
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egna barn, vilket i sin tur sker allt senare, som en vuxenidentitet etableras. 
Inträdet i vuxenlivet blir också mer diffust eftersom identitet i senmodernite-
ten i allt större utsträckning handlar om förhandlingar mellan olika möjliga 
identiteter, förebilder och erfarenheter (Giddens 1991 s. 74-79, Clark 2003a, 
Lövheim 2004a s. 34-41).  

När jag i denna avhandling använder begreppet ungdom gör jag det ut-
ifrån ungdom som just denna sociala och kulturella kategori. Jag ser ungdom 
som en övergångsfas i livet på väg mot en vuxenidentitet. Med Thomas Bos-
sius vill jag hävda att det är rimligt att alltfler forskare ”börjat frikoppla fe-
nomenet ungdom och ungdomstid från fenomenet ålder” eftersom ”att vara 
ung /…/ i mångt och mycket inte längre [har] någonting med åldern att göra, 
utan med hur man lever” (Bossius 2003 s. 17). Emellertid får ett sådant reso-
nemang inte föras alltför långt. I texten kommer jag att förtydliga när istället 
en specifik åldersgrupp avses. Det rör särskilt mitt empiriska material. Sam-
tidigt måste i sammanhanget också erinras om att ungdomar inte utgör någon 
homogen grupp, utan att den interna pluralismen får sägas vara betydande. 
Joachim Vogel, Erik Amnå, Ingrid Munck och Lars Häll (2003, s. 95f) skri-
ver:  

Å ena sidan är ungdomar starkt präglade av sina olika objektiva livsvärldar: 
socioekonomisk status, ålder, bostadsort etcetera. Variationerna inom ung-
domsgruppen är betydande, och utvecklas mot specialisering och polariser-
ing. Somliga idrottar intensivt, andra aldrig. Å andra sidan lever ungdomar i 
vitt skilda föreställningar med starkt skiljaktiga förväntningar om hur, vem 
och vad man ska vara. Olika ungdomsgrupper tar väldigt olika vägar in i 
vuxenvärlden beroende på socioekonomisk status, och tillgång på socialt ka-
pital men också strävan efter en identitet. (Vogel & al 2003 s. 95f). 

Per Nilsson (1998) framhåller tillsammans med flera författare (bl a Johans-
son & Miegel 1992) att det för ungdomar är viktigt med både känslan av 
samhörighet till en grupp och utvecklandet av just den egna identiteten. Han 
uttrycker det som att samtidens unga i hög grad utmärks av behovet ”… att 
på en gång vara ’någon’ (individualitet) och att tillhöra ’något’ (kollektivi-
tet)” (Nilsson 1998 s. 198). Detta bör förstås i ljuset av de samtida sociala 
förändringsprocesser som på ett särskilt sätt utmanar ungdomar och som jag 
återkommer till i nästa kapitel.  

1.4. Avhandlingens syfte 
Syftet med denna avhandling är att undersöka om mediering via Internet 
bidrar till att bibeln används som en kulturell resurs, och om respektive un-
der vilka förutsättningar detta bidrar till andra sätt att förhålla sig till bibeln 
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som auktoritet.5 Genom att analysera insamlat empiriskt material och disku-
tera betydelsen av resultaten i anslutning till religionssociologisk teoribild-
ning om avtraditionalisering (Woodhead & Heelas 2000 s. 342-347), ung-
domskulturforskning (bl a Fornäs & Bohlin 1995, Johansson Sernhede 
Trondman & Dahlén 1999), samt forskningsområdet media – religion – kul-
tur (bl a Linderman 2002a. Clark 2003a), studerar jag i denna avhandling hur 
ungdomar från olika tolkningsmiljöer och med olika grad av församlingsen-
gagemang, med hjälp av Internet, tolkar bibeln. Avhandlingen tillför därmed 
den religionssociologiska forskningen nya kunskaper avseende mediers be-
tydelse för religionens avreglering (Woodhead & Heelas 2000, s. 342-347) 
samt kulturramens (Bäckström 2000, 2003) roll i den utvecklingen. Genom 
att avhandlingen tillför religionsvetenskapliga perspektiv till ungdomskultur-
forskningen, möjliggörs en fördjupad förståelse av processer som rör ung-
domars användning av medierad religion som en form av religiös socialisa-
tion (Clark 2003a, Lövheim 2004a, jfr Ungdomsstyrelsen 2003). 

1.5. Avhandlingens disposition 
Efter detta kapitel i vilket ämnet för avhandlingen introduceras, begreppen 
medier respektive ungdom definieras, samt uppläggningen av avhandlingen 
presenteras, ges i kapitel 2 en översikt av relevant forskning kring förhållan-
det mellan religion och modernitet, med begreppen sekularisering, kulturram 
och avtraditionalisering, området ungdomar och religion, samt området me-
dia, religion, kultur respektive mer specifikt religion och Internet. Kapitlet 
utmynnar i mer specifika forskningsfrågor. Kapitel 3 rymmer en redogörelse 
för och en diskussion kring de insamlings- och analysmetoder som aktualise-
ras i anslutning till behandlingen av avhandlingens empiriska material. 
Svenska folkets kontakt med bibeln presenteras i kapitel 4 med hjälp av 
kvantitativt material från främst två olika befolkningsundersökningar vilka 
ses i ljuset av tidigare studier. Härigenom genereras kunskap kring om och 
hur svenskar i allmänhet har kontakt med bibeln, vilken syn de har på bibeln, 
och vilken roll indirekta kontakter med bibeln spelar. Kapitel 5 behandlar 
den webbplats för ungdomar kring bibeln och kristen tro som är föremål för 
en användarenkät. Utöver en genomgång av de olika typer av material som 
sajten innehåller, presenteras i kapitlet kunskap kring vilka användarna av 
sajten enligt användarenkäten är. Kapitel 6 rymmer resultat från den inter-
vjuundersökning som genomfördes med 23 ungdomar vilka deltagit i nämn-
da användarenkät. De mest centrala fynden från de tre resultatkapitlen un-
derkastas i kapitel 7 en sammanhållen analys utifrån avhandlingens forsk-
ningsfrågor och syfte. I kapitel 8 förs en diskussion om metodologiska reser-

                               
5 Utifrån denna mer allmänna syftesformulering kommer jag att mot basen av den forsknings-
översikt som presenteras i kapitel 2 specificera avhandlingens forskningsfrågor. 
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vationer som aktualiseras av undersökningen. Ett sammandrag av avhand-
lingen i sin helhet på engelska återfinns i kapitel 9. 
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2  Forskningsöversikt 

För att uppfylla avhandlingens syfte ges i detta kapitel en översikt kring re-
levanta områden, som för fram emot avhandlingens mer specifika forsk-
ningsfrågor. Inledningsvis sammanförs för det fortsatta resonemanget centra-
la teorier om religionens roll i det samtida, västerländska samhället. Därefter 
introduceras forskningsläget rörande ungdomar och religion. Forskningsläget 
inom fältet media, religion och kultur presenteras därefter, liksom avslut-
ningsvis mer specifikt forskningsläget kring religion och Internet. Till sist 
preciseras avhandlingens forskningsfrågor. 

 

2.1. Sekularisering – ett omtvistat begrepp 
För sociologins klassiker var religionens samhälleliga funktion en central 
fråga. Max Webers sekulariseringsteori, vilken förklarar religionens tillba-
kagång i det industrialiserade, moderna samhället med en tilltagande diffe-
rentiering och rationalisering, var under 1900-talet dominerande inom den 
religionssociologiska forskningen. På såväl samhällelig, organisatorisk, som 
individuell nivå, kunde religionens minskade roll empiriskt beläggas och 
förklaras med hjälp av faktorer som industrialisering, differentiering, urbani-
sering, höjd utbildningsnivå och individualisering. Linda Woodhead lyfter 
fram fyra faktorer som särskilt framträdande inom denna forskningsinrikt-
ning: rationaliseringen som leder till avförtrollning av världen och gradvis 
trycker ut religionen i samhällets periferi takt med att inomvärldsliga förklar-
ingar ersätter de traditionella; differentieringen som lämnar allt färre sam-
hällsfunktioner till religiösa institutioner, migration, urbanisering och för-
bättrade kommunikationer som destabiliserar lokalsamhällen och sociala 
ordningar och de därmed sammankopplade religionerna, samt pluralisering-
en som medför att trosföreställningar och praktiker inte längre kan tas för 
givna, och absoluta och exklusiva sanningsanspråk kommer att framstå som 
orimliga (Woodhead 2002 s. 10f). Som svenska exempel kan anföras hur på 
en samhällsnivå, under 1800- och 1900-talen, den borgerliga kommunens 
samhällsfunktioner särskiljs från den kyrkliga kommunens, en process som 
kan sägas kulminera år 2000 med Svenska kyrkans skiljande från staten 
(Bäckström, Edgardh Beckman & Pettersson 2004 s. 40f). Även på organisa-
tionsnivå har rationaliseringen också påverkat religiösa samfund på så sätt 
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att en differentiering och specialiserad professionalisering förändrat religiösa 
yrkesroller i riktning mot tjänsteproduktion (P. Pettersson 2000, Hansson 
2002). För det tredje, individnivån, kan Sverige tillsammans med Danmark, 
beskrivas som västvärldens mest sekulariserade land (T. Pettersson 2001 s. 
245-248). En sådan karaktäristik förutsätter dock att sekularisering operatio-
naliseras som att låga andelar av befolkningen dels ansluter sig till vissa 
traditionellt kristna trosuppfattningar, dels utövar ett regelbundet gudstjänst-
deltagande.  

I takt med att industrisamhället kom att ersättas av kunskaps- och infor-
mationssamhället, introducerades emellertid förklaringsmodeller som ifråga-
satte sekulariseringsparadigmet. José Casanovas kritik fokuserar dels teorin 
utifrån dess ideologiskt färgade utgångspunkter, dels utifrån egna empiriska 
iakttagelser om religionens roll som publik aktör i bl a Brasilien, Polen och 
USA (Casanova 1994). Med begreppet European exceptionalism menar 
Grace Davie (2002) att sekulariseringsteorin i sin traditionella utformning 
främst är tillämpbar för den västra och norra delen av Europa, vilken på 
grund av historiska och kulturella faktorer i religionshänseende utvecklats på 
ett unikt sätt i förhållande till andra delar av världen. I Nordamerika, Latin-
amerika, Afrika respektive Sydostasien saknas de entydiga samband mellan 
sekularisering och modernisering som Peter Berger i Webers efterföljd förut-
satte i sina arbeten från 1960-talet. Numera hävdar Berger själv att det mo-
derna samhällets pluralistiska grund fortfarande spelar en central roll för en 
försvagning av religionens samhälleliga och individuella betydelse, men att 
denna tes måste kompletteras med frågan om hur pluralismen påverkar reli-
gionens roll. Det har blivit allt mer uppenbart att dessa faktorer varierar mel-
lan skilda sociala och kulturella kontexter (Berger 2001)6. 

2.2. Kulturramen 
Som Anders Bäckström visat (2001, 2003) kan religionen ännu uppträda 
som en resurs för människan inom ramen för en kultur. Det förefaller fortfa-
rande som om de europeiska majoritetskyrkorna är av betydelse för att ge de 
nationella kulturerna7 ett innehåll och en identitet. Detta gäller också i Sveri-
ge. Flera studier indikerar att de nationella folkkyrkorna fyller en civilreli-
                               
6 Ytterligare ett utmanande perspektiv i förhållande till det etablerade sekulariseringsparadig-
met utgörs av den teoribildning som omväxlande kallas utbudsteorin eller rational choice-
paradigmet (bl. a. Stark & Finke 2000). Motivet för att inte också föra in detta paradigm för 
analysen är att det inte på ett naturligt sätt låter sig förenas med här i övrigt anförda teoretiska 
perspektiv. Exempelvis framhåller Ammerman (1997) utbudsparadigmets brist på hänsyn till 
skilda nationella och kulturella faktorer, vilket bör noteras i förhållande till bland annat kul-
turramsbegreppet. 
7 Här avses kultur i meningen en övergripande företeelse som omfattar idéer, handlingsmöns-
ter, materiella och symboliska artefakter, vilken ger meningssammanhang och regler för 
socialt handlande (Ekegren 2001 s. 169).  
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giös funktion i den meningen att de tillhandahåller platser och riter som bru-
kas i handlingar och som länkar individen till tidigare generationer (Bäck-
ström 2000, Sundback 2000). Den civilreligiösa funktionen innebär att an-
vändningen av exempelvis barndopet uppfattas ingå i svensk kultur och ge 
individen en kulturell tillhörighet (Reimers 1995).  

Det är nödvändigt att notera en dubbelhet i denna situation av höga med-
lemstal i folkkyrkor och hög användning av kyrkans riter, men lågt delta-
gande i gudstjänster och låg anslutning till traditionellt kristna trosföreställ-
ningar. Bäckström har på följande sätt illustrerat den dubbla relationen till en 
kulturell ram: Samtidigt som individen förutsätts röra sig relativt fritt i för-
hållande till religiösa och andra samhällsinstitutioner använder hon sig också 
av folkkyrkans traditioner (Bäckström 2000 s. 169):  

 
Figur 1 Individen och den kulturella ramen8. 

Figuren illustrerar att individen i det senmoderna samhället förhåller sig 
relativt fritt till skilda samhällsinstitutioner, som politik, kyrka, vetenskap 
och ekonomi. Individens relation till dessa institutioner kan i ökande ut-
sträckning karaktäriseras med hjälp av begrepp som klient eller ”kund” i den 
meningen att individerna uppsöker dessa institutioner vid behov (P. Petters-
son 2000). Emellertid fyller den omgivande kulturramen en integrerande 
funktion. Bäckström (2000 s. 169, 2002) framhåller just denna dubbla rela-
tion till den kulturella ramen, och föreslår att ramens integrerande funktion 
kan benämnas transcenderande. Med detta avser han något tidlöst, överper-
sonligt som länkar individerna i ett samhälle till tidigare generationer. Detta 
kommer exempelvis till uttryck vid krissituationer och katastrofer, såsom 
dödsfall på en skola eller i samband med Estoniakatastrofen 1993 eller tsu-
namikatastrofen i Sydostasien 2004, vilka båda, momentant, drabbade 
många svenskar. Vid sådana situationer kan kyrkobyggnaden få en central 
roll eftersom den utgör en del av den kulturella ram som fyller en integre-
rande funktion. 

                               
8 Figuren från Bäckström 2000 s.169. 
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Denna grundläggande tanke om individuell frihet relaterad till en nödvän-
dig inramning har både Hervieu-Léger (2000) och Davie (2000) utvecklat. 
Danièle Hervieu-Léger menar att alla kulturer djupast sett bär på ett minne 
som utgör kulturens innersta identitet. Det moderna samhällets problem är, 
att kunskapen om minnets innehåll håller på att fragmenteras vilket skapar 
en kollektiv minnesförlust. Minnet avinstitutionaliseras eller avregleras. 
Hervieu-Léger framhåller dock att en frikopplad ”andlighet” inte blir religiös 
förrän den relateras till det kollektiva minnet. Det gör att individer och grup-
per måste relateras till ett kollektivt minne för att deras handlingar skall upp-
fattas som religiösa. I Europa verkar majoritetskyrkorna ännu spela en roll 
för denna identitetskänsla. Det är därför de, som Davie (2000) konstaterar, 
inte kan undvaras då avgörande individuella och kollektiva händelser utspe-
lar sig. Kyrkorna fungerar som vicarious memories, det vill säga de fungerar 
ställföreträdande när de tillhandahåller riter.  

Både kyrkliga handlingar och kyrkobyggnader har uppmärksammats som 
viktiga faktorer för att upprätthålla det kulturella minnet (Bäckström & 
Bromander 1995, Bäckström 1997, Bromander 1998, Gustafsson & Petters-
son 2000). Även fast människor annars inte deltar i gudstjänster eller anslu-
ter sig till traditionellt kristna trosuppfattningar sker drygt åtta av tio begrav-
ningar i Svenska kyrkans ordning, och omkring sju av tio nyfödda barn döps 
i Svenska kyrkan. Dessutom sker varannan vigsel i Svenska kyrkans ordning 
(Svenska kyrkan 2005). De kyrkliga handlingarna (och det kyrkliga rum där 
de uteslutande genomförs) bidrar till att länka samman individerna med den 
traditionskedja som kulturen med dess grundläggande värden representerar. 
Samtidigt har också konstaterats att kyrkobyggnaderna i allt större utsträck-
ning används som individuella resurser för stillhet och återhämtning, på 
samma sätt som natursköna platser. Detta visar på den aktuella komplexa 
situationen med individer som söker sig till kvalitetsplatser eftersom dessa 
bidrar till personlig fördjupning och tillhörighet. Jag menar att det är särskilt 
intressant att se denna studie av skilda former av bibelanvändning just mitt i 
denna situation av ökad individualitet och ett behov av kulturell tillhörighet. 
Därför behöver ytterligare begrepp kring denna komplexa situation av indi-
viduell användning av religion som en resurs tillföras. 

Den ovan skisserade utvecklingen med 1900-talets religiösa och sociala 
förändringsprocess har således medfört en delvis frigörelse av religionen 
från dess förankring i sociala grupper. James A. Beckford (1989) skriver att 
denna process lett till att individer på ett friare sätt än tidigare, använder 
religionen som en kulturell eller existentiell resurs, ur vilken man för egna 
behov kan plocka det som man behöver. Han uttrycker detta på följande sätt: 

The partial freeing of religion from its points of anchorage in communities 
and natural social groupings has also turned it into a resource, which may be 
invested with highly diverse meanings and used for a wide variety of pur-
poses. /…/ (Religion) may be used by people having little or no connection 
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with formal religious organizations. The deregulation of religion is one of the 
hidden ironies of secularisation (Beckford 1989 s. 171f). 

Den engelska termen deregulation of religion kan översättas på olika sätt. 
Den svenska motsvarigheten religionens avreglering konnoterar närmast 
förändrade organisatoriska aspekter, som de förändrade relationerna mellan 
Svenska kyrkan och staten, eller annorlunda uttryckt att den religiösa sektorn 
inte längre är lika reglerad i lagar och förordningar som tidigare var fallet. 
Men det är snarare i en annan mening som Beckford använder termen dere-
gulation: här avses nämligen att religiösa organisationer inte längre i samma 
utsträckning kontrollerar människors användning av de resurser i form av 
symboler, berättelser, riter etcetera som tidigare förvaltats av religiösa insti-
tutioner. Individer kan utifrån skilda motiv och intressen använda sådana 
resurser utan större, eller ens någon, förbindelse med en formell religiös 
organisation. Avreglerad religion tycks som en term som på svenska motsva-
rar denna senare mening, vilken är av intresse för mitt resonemang.  

Genom att använda fyra begrepp: sekularisering, avtraditionalisering, 
universalisering och sakralisering, för Linda Woodhead tillsammans med 
Paul Heelas vidare den teoretiska diskussionen om religionens roll i senmo-
derna samhällen (Woodhead & Heelas, 2000). Deras diskussion om sekulari-
seringsbegreppet fokuserar den nyare, mer nyanserade bild som jag relatera-
de ovan. Vad gäller de övriga tre begreppen kommer jag i det följande att 
behandla dem mer ingående. 

2.3. Avtraditionalisering, universalisering, sakralisering 
Med avtraditionalisering förstår Woodhead & Heelas (2000 s. 342-347) den 
trend som medför en internalisering av auktoriteter9. Avtraditionaliseringen 
tar sig uttryck som för det första en försvagning av traditioner, för det andra 
religionens individualisering, och för det tredje sakraliseringen av självet. 
Demokratisering, höjd utbildningsnivå, mediebevakning bidrar till en i sen-
moderniteten accentuerad skepsis till auktoriteter10. Detta ansluter till Gid-
dens’ förståelse av reflexiviteten som en ständigt pågående evaluering av det 
egna och andras agerande i skilda situationer (1991 s. 194ff).  Detta gäller 
särskilt påtagligt auktoriteter som uppfattas som gamla, traditionsbaserade 
och/eller relaterade till en högre sfär, exempelvis en gudomlig makt (Berger 
2001, Woodhead 2002). Skilda uppfattningar kring bibelsyn, en fråga som 
behandlas mer utförligt längre fram i denna avhandling, kan ses som ett ut-
tryck för denna accentuerade auktoritetsskepsis. Internaliseringen av auktori-
                               
9 Jag föredrar att använda det mer svenskklingande avtraditionalisering (Johansson & Miegel 
2002 s. 308) framför detraditionalisering (jfr. Sjödin 2001 s. 139-149). 
10 I likhet med Johan Fornäs (1995 s. 4f) ansluter jag mig till Anthony Giddens (1991 s. 10) 
karaktäristik av samtiden som late modernity – senmodernitet. 
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teter gäller en kulturell förskjutning (cultural turn) från en yttre kontroll-
punkt (external locus of control) till en inre (Woodhead & Heelas 2000 s. 
343f). Istället för att lita till en yttre auktoritet, fästs i en avtraditionaliserad 
situation avseende vid individens egen känsla eller erfarenhet. Denna för-
skjutning kan också uttryckas som en rörelse från öde till val, från etiska 
principer till etiska upplevelser/erfarenheter, från ”test by way of text to test 
by way of experience” (2000 s. 343f). Detta synes tillämpligt för denna un-
dersökning där människors inställning till och användning av bibeln stude-
ras. Religionen individualiseras när trosföreställningar, riter och auktoriteter 
förvaltade av religiösa institutioner förskjuts till förmån för individens frihet 
att välja de praktiker hon önskar för att relatera sig till en högre sfär.  Mång-
falden av möjligheter leder individen till en kalkylerande och prövande håll-
ning, där hon utvärderar handlingar och föreställningar utefter om de funge-
rar för just henne. Självets sakralisering, slutligen, hänger nära samman med 
föregående punkt, och innebär att det ”heliga” numera oftare beskrivs som 
en immanent kraft eller det upplysta självet, än som en transcendent varelse 
utanför människan. Det är för övrigt ett antagande som bekräftas av flera 
empiriska studier av människors trosföreställningar (Botvar 2000, Pettersson 
2000b, Sjödin 2001). Denna starka uppvärdering av föreställningar om indi-
videns inneboende ”helighet” tar sig också uttryck i form av så kallad nyand-
lighet, vilken indikerar att religion söker sig nya uttrycksformer i senmoder-
niteten (Ahlin 2001, Brodin 2001, Hanegraaf 2002). 

Universalisering innebär, vidare, en förskjutning från religiösa institutio-
ners exklusivitetsanspråk till mer inklusiva sätt att närma sig andra religiösa 
traditioner, och andra religioner, än den egna. Woodhead & Heelas (2000 s. 
387) lyfter fram att denna trend är mycket lite utforskad, men att den rör 
frågan om huruvida erosionen av mening och av traditioner upprätthållna 
praktiker bidrar till ökad tolerans och förståelse mellan människor av olika 
religiösa traditioner, eller om snarare större partikularitet och konfliktbenä-
genhet blir följden (Riis 2000). Värt att här notera är också att distinktionen 
mellan traditionalisering och avtraditionalisering respektive partikularism 
och universalism inte bör uppfattas som dikotomier, utan snarare som att 
termerna utgör ytterpositioner på spektra (Lövheim 2004a s. 27f). Det inne-
bär att det är möjligt att observera varierande grader av universalism inom 
riktningar som ligger närmre traditionalisering, såväl som inom mer avtradi-
tionaliserade riktningar. 

Termen sakralisering, slutligen, avser för det första religiös tillväxt, för 
det andra dedifferentiering eller avprivatisering, respektive för det tredje 
intensifiering. Av dessa är främst den andra, alltså dedifferentiering eller 
avprivatisering av intresse för min framställning. Därmed avses den tendens 
till religionens återkomst i det offentliga livet som bland andra José Casano-
va menar kan skönjas (1994 s. 228ff). Han lyfter som exempel på detta fram 
hur i den amerikanska situationen såväl den kristna högern respektive den 
katolska biskopskonferensen i USA påtagligt bidragit till att tydliggöra reli-
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gionens roll på en offentlig arena. Genom att i offentligheten föra fram frå-
gor som kommit att betraktas som privata menar Casanova att religiösa insti-
tutioner bidrar till att moderna samhällen konfronterar uppgiften att reflexivt 
och kollektivt rekonstruera sina egna normativa fundament. Ett svenskt ex-
empel på denna företeelse är den så kallade Jesusdebatten vårvintern 2003 
(Linderman, 2004). 

Det är således med hjälp av Woodhead & Heelas och deras teori om seku-
larisering, avtraditionalisering, universalisering och sakralisering som avreg-
leringen av religion kommer att analyseras. Det finns anledning att närmare 
reflektera kring hur ungdomars värderingar påverkas av dessa religiösa och 
sociala förändringsprocesser som senmoderniteten medfört.  

2.4. Ungdomar och social förändring  
När det gäller att tolka och förstå hur ungdomars värderingar och engage-
mang uttrycks i det senmoderna samhället, framträder den tyske sociologen 
Thomas Ziehe som en förgrundsgestalt. Hans teori kring begreppen kulturell 
friställning och kulturell expropriering förefaller också användbar i detta 
sammanhang. Ziehe (1989/1993, 1986) menar att den frikoppling från de 
traditionella mönstren som moderniseringsprocessen innebär, samtidigt får 
som konsekvens att uppgiften att välja nya tolkningsmönster läggs på den 
enskildes axlar. Enligt Ziehe finns som motvikt till den nyvunna friheten 
ständiga bilder som uppfyller våra sinnen och kommer att ersätta traditionen. 
Genom exproprieringen skapas tolkningsmönster som värderar den enskildes 
erfarenheter i förhållande till mönster förmedlade via medier. Innan vi upp-
lever något i verkligheten, vet vi hur det ”ska” upplevas, eftersom upplevel-
sen har förmedlats till oss genom massmedier. Konsumtionssamhället stärker 
på så sätt sitt grepp över individen (Ziehe 1993 s. 159). Ungdomar är, som 
Lövheim (2004b s. 61f) framhåller, genom sitt intresse för vad som är ”nytt” 
och ”inne” särskilt utsatta för livsstilsalternativ och förebilder som mark-
nadsförs av kommersiella företag och underhållningsindustrin. Men expro-
prieringen orsakas inte bara av marknadskrafterna, utan enligt Ziehe också 
genom att staten i de moderna välfärdssamhällena tar ansvar för det som 
människor förr skötte inom familjen. Tillspetsat uttryckt menar han att män-
niskor inte längre behöver bry sig om varandra, eftersom det finns en oper-
sonlig välfärd som sköter omvårdnaden.  Exproprieringen kan enligt Ziehe 
leda till frustration hos den enskilde som saknar möjlighet till direkt utvärde-
ring i förhållande till medierade förebilder. I denna situation behöver indivi-
den förhandla med olika alternativa förebilder och möjligheter, som till 
skillnad från under bondesamhällets tid i moderniteten är medierade och 
indirekta. Spänningen mellan känslan av görbarhet – att ha alla möjligheter 
att forma sitt liv – och de faktiska begränsningarna – av institutionella, orga-
nisatoriska, materiella slag menar Ziehe frustrerar individen i moderniteten: 
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Ju mindre traditionen besparar oss (men därigenom också tar ifrån oss) av an-
svar, perspektiv och beslut, desto mer påträngande blir de egna beslutskon-
flikterna och medvetandet om den egna otillräckligheten. /…/ [B]esluten 
måste i stor utsträckning träffas individuellt och privat, varigenom det här har 
uppstått ett område med prestationskrav för den enskilde. Därmed kommer 
också en prestationsångest som helt enkelt inte var tänkbar under traditioner-
nas relativt obrutna herravälde. (Ziehe i Fornäs et al. 1987 s. 156f) 

Ziehe identifierar något som han kallar kulturella orienteringsförsök som kan 
indelas i tre kategorier: subjektivering, ontologisering respektive potentie-
ring. Subjektivering gäller en strävan efter närhet – till andra människor, det 
egna livet, sina egna känslor och sin identitet. Genom att sträva efter närhet 
söker man motverka den opersonlighet och alienation man upplever i mo-
derniteten. Odlandet av nära, sociala relationer utgör ett för ungdomstiden 
särskilt relevant exempel på detta. Ontologisering handlar om en strävan 
efter visshet, som en reaktion på modernitetens förlust av mening. Hit hänför 
Ziehe ”försök till remystifiering, t ex nyreligiösa grupper och ett växande 
intresse för andlighet” (Ziehe 1986 s. 355). Även Giddens diskuterar behovet 
av sanningar i en pluralistisk tid och exemplifierar med nationalistiska re-
spektive fundamentalistiskt religiösa grupper (Giddens 1991 s. 194ff). Bos-
sius uttrycker det som att ”man söker det hela, det äkta och det ursprungliga” 
(Bossius 2003 s. 32). Slutligen beskriver Ziehe potentiering som att ”konst-
gjort ladda något med betydelse. Här söker man inte närhet, inte heller viss-
het, utan intensitet” (Ziehe 1986 s. 356). En intensiv musikupplevelse eller 
en extraordinär fysisk prestation som klättring eller bungee-jump kan exemp-
lifiera den tredje och sista typen av orienteringsförsök. Ziehe menar att dessa 
kulturella orienteringsförsök i det västerländska samhället är särskilt vanligt 
förekommande bland ungdomar.  

Precis som Ziehe menar att ungdomars orienteringsförsök på ett funda-
mentalt sätt säger något om senmodernitetens radikaliserade individualitets-
fokusering, menar den amerikanske statsvetaren Ronald Inglehart att ung-
domars förhållningssätt förebådar en samhällsförändring i svang. Empiriska 
undersökningar av människors värderingar identifierar en grundläggande 
värdeförskjutning från så kallade trygghetsvärden till så kallade frihetsvär-
den. Denna förskjutning av värderingar kan konstateras hos befolkningarna i 
merparten av västerländska länder, och sker genom generationsvisa utbyten 
(bl. a. Inglehart 1977, 1997, Pettersson 1988, 2001, Hagevi 2002). Inglehart 
förklarar dessa med sin teori om den tysta revolutionen, vilken bygger på två 
grundantaganden: knapphetshypotesen och socialisationshypotesen (Ingle-
hart 1977, 1997). Thorleif Pettersson har för ett svenskt vidkommande visat 
på en grundläggande överensstämmelse med Ingleharts antaganden, även om 
vissa reservationer också måste noteras (Pettersson 1988 s. 62-65, jfr Os-
carsson 2002). Petterssons resultat visar, i korthet, att i synnerhet personer 
födda på 1960-talet och senare i större utsträckning hyser postmaterialistiska 
frihetsvärden, än deras föräldra- och mor-/farföräldra-generation, född på 
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1920-40-talen, vilka snarare hyser materialistiska, trygghetsvärden11. För att 
tala med Inglehart sker en värderingsrevolution i det tysta, i den meningen 
att skiftet av värderingarna i ett samhälle inte sker genom att enskilda indivi-
der fundamentalt byter värderingar, utan genom att grupper av individer med 
andra uppväxtförhållanden kommer att hålla sig med andra värderingar än 
generationen innan, och att dessa värderingsskillnader är relativt konstanta 
livet igenom. Pettersson har visat (1988 s. 169-172) att postmaterialisternas 
syn på auktoriteter, tradition, traditionella könsroller skiljer sig från materia-
listernas. Vidare framgår av Petterssons analyser att Sverige vid en interna-
tionell jämförelse utgör ett slags post/(sen)modernt skolexempel i den me-
ningen att förhållandevis större andelar av befolkningen omfattar postmate-
riella frihetsvärden (2001 s. 242-248).12  

2.5. Ungdomar och religion – fyra tendenser 
Varken religionsvetare eller ungdomsforskare i Sverige eller utomlands har 
generellt sett visat något större intresse för relationen mellan ungdomar och 
religion (Larsson 2003a s. 18, Lövheim 2005 s. 46, P. Pettersson 2005, jfr 
Helve, Leccardi & Kovacheva 2005). Jag menar att det utifrån de studier 
som ändå föreligger vad gäller den svenska situationen, går att identifiera 
fyra tendenser: För det första en frånvaro av religiös socialisation, för det 
andra ett avståndstagande till och ett främlingskap inför etablerade engage-
mangsformer (icke-engagemang), för det tredje en trosmässig pluralism, 
vilken dels yttrar sig som en öppenhet för alternativa troshållningar dels som 
en minskad betydelse för etablerade religiösa traditioner, samt för det fjärde 
en påtaglig privatreligiositet - turn to life. 

För det första har den religiösa socialisationen i det svenska samhället 
förändrats genom differentiering och rationalisering av undervisningssyste-
met13. Det skedde en successiv sekularisering av skolans undervisning. In-
nantillärning av Luthers lilla katekes i ämnet kristendomskunskap ersattes i 

                               
11 Som exempel på värdeområden som Pettersson använder kan nämnas begreppsparen eko-
nomisk säkerhet och trygghet/personlig frihet, materiella arbetsvillkor viktigt/sociala och 
utvecklingspsykologiska villkor viktiga, tilltro till vetenskap och teknologi/skepsis till veten-
skap och teknologi, viktigt att lyda auktoriteter och att följa fattade beslut/viktigt att respekte-
ra individens personliga integritet (Pettersson 1988 s. 23-51, 2001 s. 242-245). Det är möjligt 
att också ifrågasätta distinktionen mellan materiella respektive postmateriella värdeområden. 
Exempelvis skulle även freds- och miljöfrågor kunna beskrivas som konkreta överlevnadsfrå-
gor.  
12 Gällande resultat från attitydundersökningar där frågor om människor inställning till poli-
tiska och religiösa frågor adresseras, kan noteras det inte oproblematiska förhållandet mellan å 
ena sidan att människor kan avge svar som de uppfattar som önskvärda och å den andra hur 
människor faktiskt agerar. En sådan diskussion förs exempelvis i Pettersson 1988 s. 56f. 
13 Här fokuseras ett urval indikatorer, vilka rör innehållet i skolverksamheten. Den institutio-
nella differentieringsprocessen i vilken kyrkans roll som garant och kontrollmyndighet av 
skolans verksamhet fördes över till stat och kommun berörs därför inte här. 
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och med 1919 års undervisningsplan för folkskolan av en stark fokusering på 
bibeln och Jesus’ etiska förkunnelse. Under 1960-talet infördes ett oriente-
rande religionskunskapsämne i samband med nya läroplaner för läroverken 
(1965) respektive grundskolan (1969) (Thelin 2004, Marklund 2006). Mor-
gonsamling ersatte 1958 skolans gemensamma dagliga morgonbön. Kunskap 
om kristen tro och praxis kom i och med detta att förmedlas på ett indirekt 
sätt: orientering om istället för fostran i. Denna utveckling, vilken reflekterar 
förändringar i det omgivande samhället, kom också att medföra att religiös 
praxis i större utsträckning blev ett individuellt val.  

Detta gäller tydligt även konfirmationsseden, vilken särskilt under 1970- 
respektive 1990-talen har försvagats. Medan hela 81 % av årskullen i kon-
firmationsålder år 1970 konfirmerades, uppgick den andelen år 2004 till 
endast 38 %, vilket innebär en halvering14 (Svenska kyrkan 2005). Invand-
ring av personer med annan religiös tillhörighet än Svenska kyrkan utgör en 
viktig förklaringsfaktor. Men också en ökande urbanisering måste anföras 
för att förstå denna snabba minskning. Som framgår av regionala variationer 
är konfirmationsfrekvensen påtagligt lägre i storstadsområden och större 
städer: exempelvis konfirmerades år 2004 i Stockholms stift 24 %, medan 
motsvarande andel i Karlstads, Skara, respektive Växjö stift var 47 % 
(Svenska kyrkan 2005). Här återspeglas förändrade förhållningssätt i mer 
urbaniserade, pluralistiska miljöer. Detta har bidragit till att konfirmations-
seden för allt fler femtonåringar blivit en fråga om individuellt val. Gustafs-
son (1986) lyfter fram konfirmationsseden i hem och kamratkrets som vikti-
ga faktorer bakom ett beslut att konfirmeras eller inte. Detta kan bidra till att 
förklara minskningstakten gällande konfirmationsfrekvensen (Sjöborg 2000, 
2001). Också bland invandrade religiösa grupper som katolska, österländs-
ka/ortodoxa kyrkor respektive muslimer finns påtagliga problem med den 
religiösa socialisationen av andra och tredje generationen i den svenska kon-
texten (Alwall 2001, Cetrez 2005, Larsson 2003b). 

Även de utvärderingar av ungdomars förhållande till livsfrågor och religi-
on som genomförts i anslutning till skolväsendet (Skolöverstyrelsen 1969, 
1974, 1980, Marklund 1983, Åkerberg 1987, Sjödin 1995, 2001) visar tyd-
ligt att ungdomarna… 

”…visserligen bedömde de existentiella frågorna som stora och viktiga, men 
att de i de olika tros- och livsåskådningarnas begreppsvärldar inte hittade 
några svar på dem” (Skolöverstyrelsen 1980 s. 36, även Bossius 2003 s. 39f)  

Skolöverstyrelsen konstaterar drygt tio år senare att avståndet till dessa ”be-
greppsvärldar” inte bara kvarstod, utan till och med ökat (Bossius 2003 s. 40, 
Skolöverstyrelsen 1980 s50, 54, 89). Förtrogenhet med religiös tradition kan 
                               
14 Omkring 1980 ändrades konfirmationsåldern från 14 till 15 år (Gustafsson 1997 s. 63). 
Konfirmationsfrekvensen anges dock här som den relativa andelen av respektive årskull i 
konfirmationsålder i befolkningen. 



 31 

därför för ungdomsgenerationen sägas inta en undantagsposition i margina-
len (jfr Hagevi 2002 s. 70f ). För att återanknyta till tidigare behandlade teo-
rier om religiös och social förändring, kan således denna första punkt i 
forskningen om ungdomar och religion sammanfattas som en kraftigt för-
svagad religiös socialisation. 

För det andra framträder av forskningsgenomgången en tydlig bild av att 
ungdomar ställer sig avvaktande till etablerade former för samhällsengage-
mang i form av exempelvis partier och folkrörelser (Barn- och ungdomsde-
legationen 1998, Ungdomsstyrelsen 2003, Sjödin 2001). I en rapport om 
engagemanget i det svenska föreningslivet konstaterar Joachim Vogel, Erik 
Amnå, Ingrid Munck och Lars Häll (2003) att folkrörelse-Sverige ”krackele-
rat allvarligt” under 1990-talet. Antalet aktiva i föreningslivet minskade mel-
lan 1992 och 2000 med en halv miljon medlemmar, från 52 till 44 procent av 
befolkningen. Den förändring som de pekar ut som den viktigaste är en stark 
minskning av återväxten i ungdomsgenerationen. Minskningen för såväl 
medlemsantal som antalet aktiva medlemmar gäller de flesta föreningsty-
per15. Ett allt lägre intresse för engagemang gäller också religiösa organisa-
tioner, som exempelvis samfundens ungdomsorganisationer (Vogel et al. 
2003 s. 23-62, 319-341). De framhåller också att föreningslivet genomgår en 
professionalisering, en marknadsutsättning och en förändring i riktning mot 
serviceproduktion. Samhällets privatisering framhålls av Vogel et al. som en 
nyckelförklaring till ett minskat intresse för föreningsengagemang, tillsam-
mans med en förändrad tidsanvändning som beror av att alltfler lever i urba-
na miljöer där en stor mångfald fritidssysselsättningar konkurrerar om den 
enskildes alltmer knappa tid. Här kan skönjas en parallell till diskussionen 
ovan om konfirmationsfrekvensen.  

Dessa observationer bekräftas också av Adrienne Sörbom (1999, 2002) 
som i sina analyser av ungas politiska engagemang framhåller att de ungas 
engagemang inte på ett avgörande sätt skiljer sig från andra åldersgrupper i 
samhället, men att den individualisering som attityderna till och det faktiska 
engagemanget i partipolitiskt arbete genomgått, har medfört en privatisering 
av engagemanget. Med hjälp av begreppen görbarhet och reflexivitet pekar 
Sörbom på att det i senmoderniteten är så komplicerat att engagera sig, så att 
utöver viljan att engagera sig politiskt finns sopsortering och andra former av 
praktiskt miljöengagemang kvar som möjlighet till politisk påverkan – men 
inte ens där sker det med någon större övertygelse. Denna tendens är särskilt 
tydlig för de yngre i Sörboms intervjumaterial, även om den speglar en 
genomgående samhällsföreteelse. Detta gap kan beskrivas i Ziehes termer av 
dubbelheten i görbarheten: om allt är upp till individen ställs denna inför 
                               
15 Andra forskare framhåller att engagemanget förändras, snarare än minskar (t. ex. Jeppson 
Grassman 2001). Oavsett vilken terminologi som föredras framträder ändå bilden av en påtag-
lig förändring. Förändringen tar sig uttryck som framför allt unga människors relativt mins-
kande intresse för traditionella former av organiserat engagemang. 
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oändligt många alternativ vilka tvingar fram ett ställningstagande, samtidigt 
som institutionella eller materiella omständigheter kan begränsa känslan av 
görbarhet. Spänningen mellan mångfalden av alternativ å ena sidan och be-
gränsningarna å den andra, skapar enligt Ziehe tillsammans med upplevelsen 
av att allt nu är upp till individen själv, oro och stress (Ziehe 1986, Fornäs et 
al. 1987 s. 156f, Sörbom 1999 s. 301). Sammanfattningsvis kan alltså kon-
stateras att i senmoderniteten råder ett komplicerat förhållande mellan å ena 
sidan ett intresse för såväl samhällsfrågor som existentiella frågor – vilket är 
både dokumenterat och förhållandevis utbrett - och å andra sidan oviljan att 
låta detta intresse bära frukt i ett idéburet engagemang i organiserad form. 
Denna spänning verkar framträda mest tydligt för ungdomar. Begreppet gör-
barhet och dess dubbla sidor sammanfattar väl vad denna andra punkt i 
forskningen om ungdomar och religion omfattar. 

För det tredje kan konstateras att ungdomar i allmänhet förhåller sig di-
stanserat till kollektivt religiöst engagemang vilket man ser som förpliktande 
till ett religiöst språk och sammanhang som man står främmande inför. Även 
om denna trend kan sägas gälla för stora grupper inom den svenska befolk-
ningen tyder ändå flera studier entydigt på att det är just för personer under 
30 år som förändringen framträder ännu mer markant. Det förefaller sam-
manhänga med att man förhåller sig än mer skeptisk till vad man uppfattar 
som fixerade lärosystem, dogmer och paketlösningar (Helve 1993, Sjödin 
2001 s. 17). Pluralismen i samhället har lett till att livsåskådningssituationen 
för de yngre generationerna i ökad utsträckning kan beskrivas som ett andligt 
smörgåsbord, från vilket ungdomarna själva väljer bitar till en egen livs-
åskådning (Bibby 1987). Att ungdomar intresserar sig för livsfrågor men 
ställer sig distanserade till religiösa traditioner och auktoriteter är ett av hu-
vudresultaten från Ulf Sjödins forskning om ungdomar och livsåskådning 
(Sjödin 2001 s. 10416). Även med en ganska snäv, substantiell religionsdefi-
nition karaktäriserar Sjödin 70 procent av ungdomarna i sin undersökning 
som ”starkt religiösa”: de tror på en högre makt och på ett liv efter döden. 
Larsson frågar dessutom om inte Hagevis och Sjödins studier bör tolkas som 
att sekulariseringstrenden skulle ha avstannat. Detta skulle motiveras med att 
generation X, varmed avses personer födda på 1960, -70- och en bit in på -
80-talen, enligt Sjödins operationalisering i större utsträckning är religiösa, 
jämfört med såväl föräldra- som far-/morföräldragenerationen (Sjödin 2001, 
103f, Hagevi 2002, Larsson 2003 s. 18). I linje med vad som ovan sades om 
avståndstagande från traditionella engagemangsformer, vill jag emellertid 
erinra om att det här finns anledning att framhålla en väsentlig distinktion: 
Av de unga med denna ”starka” religiositet, enligt Sjödins undersökning, går 
endast 12 % någon gång per månad i kyrkan. De ber heller inte regelbundet 

                               
16 Sjödin (2001) baseras på en enkätundersökning genomförd 1997 som besöksintervjuer med 
501 personer i åldrarna 18-74 år, samt klassrumsenkäter genomförda 1999 med 622 gymna-
sieelever i åldrarna 16-18 år på fyra orter i Sverige. 
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utan endast vid enstaka tillfällen. Såväl för kollektivt, offentligt som indivi-
duellt religiöst engagemang tycks således traditionen bruten. Också Hagevi17 
(2002) konstaterar i en diskussion kring sin undersökning av den första gene-
rationen18 som genomgått en helt humanistisk skolundervisning, att det reli-
giösa intresset hos generation X inte motsvaras av ett ökat religiöst engage-
mang, utan istället är lika lågt som bland 40-talisterna. 

Den höjda allmänna kunskapsnivån, vidare, har inte lett till att religiös tro 
ersatts av vetenskapstro, utan ungdomarnas hållning kan snarare karaktärise-
ras som skeptisk också till kunskap och beprövad erfarenhet inom vetenskap 
och teknologi. Samtidigt som man håller dörren öppen för att paranormala 
fenomen skulle kunna förekomma, visar Sjödin att dessa fenomen är förhål-
landevis perifera för deras livshållning. I sin undersökning behandlar han 
frågan om centralitet, och finner där att hälsa och fred utgör viktiga, centrala 
värden, medan Jesus och frälsning tillsammans med en rad paravetenskapli-
ga föreställningar tydligt utgör perifera värden för de undersökta ungdomar-
na (Sjödin 2001 s. 128-135). Den existerande tron på paranormala fenomen 
förklarar Sjödin med bristen på trovärdiga livsåskådningsalternativ (Sjödin 
2001 s. 144). Han framhåller vidare att skolans undervisning i religionskun-
skap lämnar ungdomen med orienterande kunskaper om olika livsåskåd-
ningsalternativ, hellre än att erbjuda färdighetsträning i hur man väljer och 
reflektion kring varför man väljer som man gör (Sjödin 2002 s. 17). Det är 
en iakttagelse som verkar korrespondera väl med de bedömningar av dåva-
rande Skolöverstyrelsen som nämndes ovan. 

I denna posttraditionella terräng rör sig den unga människan, skeptisk till 
religiösa institutioner. Dessa uppfattas som förpliktande till kollektivt hållna, 
traditionella trosuppfattningar som associeras till något förlegat. Samtidigt 
föreligger en mångfald av livsåskådningsalternativ. Genom ett ökat resande 
äger dagens ungdomar kunskap om andra kulturer och symboler. En ökande 
migration även från länder som har en huvudsakligen annan religiös tradition 
än den som under de senaste århundradena varit dominerande i de nordiska 
länderna bidrar också med en påtagligt ökad religiös pluralism, såväl i det 
västerländska samhället i allmänhet som i det svenska samhället. Vidare 
tillhandahåller medier av olika slag en mångfald av berättelser, personer och 
symboler från andra kulturer (och religioner) än den traditionellt svenska. 
Jag delar Sjödins uppfattning att orienterande bekantskaper med skilda reli-
giösa föreställningar, parat med en frånvaro av alternativ utgör grogrund för 

                               
17 Hagevi (2002) bygger sina resultat på SOM-institutets enkätundersökning år 2000 med 
1798 svarande (svarsfrekvens 67 %) i åldrarna 15-29 år, boende i Västra Götaland, samt 
jämförelsematerial från institutets enkätundersökningar av riksrepresentativa urval från åren 
1986 respektive 1992. 
18 Härmed avser Hagevi den så kallade Generation X, dvs. personer födda på 60-, 70-, och 80-
talen. Dessa är i huvudsakligen barn till 40-talisterna – eller rättare 40- och 50-talisterna, vilka 
också benämnts Baby Boomers (Roof 1999). 
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den senmoderna unga svenskens synsätt på religion19. Han drar en parallell 
till den omfattande s.k. privatreligiositeten som benämnts ”belonging witho-
ut believing”, och föreslår att dagens ungdomsgeneration skulle kunna be-
skrivas som ”seeking without finding” (Sjödin 2001 s. 148). Termen religio-
nens individualisering sammanfattar denna tredje punkten som forskningen 
om ungdomar och religion. 

Den fjärde iakttagelsen i den forskning som finns gällande ungdomars 
förhållande till religion och livsåskådning, är privatreligiositet eller turn to 
life. De värden som prioriteras rör immanenta heligheter (t. ex. livet, glädjen, 
mina nära) (Sjödin 2001 s. 120-135) och när det gäller vad som är viktigt i 
livet nämns nära relationer: vänner, kärleksrelationer och familjerelationer 
(Ungdomsstyrelsen 2003 s. 34ff). Heligheter som vetter mot det transcen-
denta (Jesus, dop, bön) befanns mindre viktiga, medan lägst rang av helighet 
tilldelar ungdomarna det okända och det paravetenskapliga (t. ex. UFO, spö-
ken och telepati) (Sjödin 2001 s. 144-147). Mellan de båda ytterlighetsgrup-
perna i Sjödins undersökning ”traditionellt kyrkliga” respektive ”icke-
religiösa icke-kristna” finns ”folkkristna” respektive ”religiösa icke-kristna”. 
Intressant nog förenas samtliga dessa grupper i sin prioritering av ”livsnära” 
heligheter (livet, mina nära, naturen, freden, glädjen, musiken), medan skil-
jelinjen främst går vid inställningen till ”kyrkliga heligheter” (döden, bönen, 
kyrkogården, begravningen, dopet, kyrkobyggnaden, Jesus) (Sjödin 2001 s. 
131). Som nämnts tidigare bör avtraditionalisering uppfattas som ena sidan 
av ett kontinuum. Sjödins tolkning av dessa data är att ungdomar tenderar att 
se mer i termer av immanens än transcendens, vilket också kan beskrivas 
med Heelas’ term som uppvärdering av livsvärden, eller en ”turn-to-life”.  

Sjödin (2001 s. 101) och Pål Ketil Botvar (2000 s. 81) framhåller att de 
flesta ungdomar inte avvisar transcendent relaterade frågeställningar, men att 
de väljer sådana alternativ som är fria från dogmatiska kopplingar och som 
således lämnar fältet fritt för individens tolkning. Flickor och pojkar väljer i 
lika hög grad det diffusa svarsalternativet (Sjödin 2001 s. 102). Detta gäller 
såväl gudsföreställningar som synen på döden. Denna privatisering eller 
turn-to-life utgör således den fjärde iakttagelsen i min översikt kring forsk-
ningen kring ungdomar och religion.  

Dessa fyra observationer rörande ungdomar och religion: 1) en frånvaro 
av religiös socialisation, 2) ett främlingskap inför etablerade engagemangs-
former, 3) en öppenhet för alternativa troshållningar och en minskad bety-
delse för traditionellt religiösa trosuppfattningar, samt 4) en påtaglig privat-
religiositet - turn to life, kan relateras till de tidigare introducerade begreppet 
avtraditionalisering i form av traditionens försvagning, religionens individu-

                               
19 Den synbara dialektiken mellan den religiösa pluralismen och påståendet om ”frånvaro av 
trovärdiga livsåskådningsalternativ” vill jag mena sammanhänger med att frånvaron av reli-
giös socialisation gör den orienterande bekantskapen med fragment från skilda traditioner 
”hemlös” (Ahlin, 2001; Liljas Stålhandske, 2005). 
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alisering och sakralisering av självet. Även resonemanget utifrån begreppet 
görbarhetens dubbla sidor framstår som en väsentlig komponent. 

2.6. Medier och religion 
Att massmedier har en stor betydelse för skapandet och upprätthållandet av 
meningssystem påtalas av många författare (bl. a. Giddens 1991 s. 199, Zie-
he 1986, Linderman 2002a), och mycket tyder på att medier i det senmoder-
na samhället spelar en allt större roll (Linderman 2001, 2002a, Thompson 
2001 s. 60). Skilda programformer som nyheter, dramaserier och underhåll-
ningsprogram kan anföras som exempel på aktuella livsåskådningsagenter 
(Linderman 2001, även Sjöberg 2002). Ulrika Sjöberg pekar särskilt på den 
ökade medieackumuleringen (2002 s. 272), dvs. att individer allt mer använ-
der flera former av medier. Också inom ungdomsforskningen har mediernas 
ökade betydelse för värdeförmedling lyfts fram (Ziehe 1986, 1993, Reimer 
1995, Johansson, Sernhede & Trondman 1999, Becker, Bjurström, Fornäs & 
Ganetz, 2002). Medier som religion är därför en av flera forskningsinrikt-
ningar inom fältet media, religion, kultur i vilken medieanvändning studeras 
som ritualiserat beteende med funktioner som har vissa familjelikheter med 
religion (Linderman 2002a, Hoover 2002). Än mer intressant ur denna av-
handlings perspektiv är dock den forskningsinriktning inom fältet som stude-
rar religion i medier (bl a Linderman 1996, Häger 2001, Lövheim 2004a, 
Axelson 2004). Att religion förekommer i massmedier, i form av symboler, 
berättelser, teman och personer, menar Larsson (2003b s. 18ff) samman-
hänger med privatreligiositeten, vilken förenar livsåskådningsintresset med 
en förskjutning från en offentlig till en privat sfär, präglad av en svag tilltro 
till traditionen. Religionens individualisering utgör, som nämndes ovan, en 
av de centrala komponenterna i avtraditionalisering. Jag vill dock mena att 
närvaron av religion i medier visserligen handlar om en förskjutning från en 
situation där den organiserade religionen kontrollerar användningen av reli-
giösa symboler, till en situation där dessa symboler används mer fritt, av 
skilda aktörer, men att Larssons starka sammankoppling av detta till den 
privata sfären är alltför onyanserad. Jag hävdar att det är rimligare att betona 
att närvaron av religion i medier placerar religionen i en sfär som inte är helt 
och hållet privat, utan att dessa symboler via medier används mer fritt, av 
skilda aktörer, men delvis på offentliga arenor. 

2.7. Religion i medier – medierad religion 
När det gäller företeelsen religion i medier måste först göras en distinktion 
mellan religion i medier respektive medierad religion. Med medierad religi-
on avses att religion såsom den lokalt tar sig uttryck förekommer i medierad 
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form, exempelvis som tv-gudstjänst, radioandakt, ett samfunds hemsida eller 
en församlings tidskrift. Med religion i medier avses däremot att religiösa 
referenser förekommer i medier vilka saknar explicit koppling till institutio-
naliserad religion, exempelvis en musikvideo med religiösa symboler, en 
biofilm med religiös tematik/symbolik, eller en tv-serie med en religiös leda-
re som huvudperson. Distinktionen mellan medierad religion och religion i 
medier bör uppfattas som ett kontinuum. Detta sagt, kan konstateras att 
massmedier i senmoderniteten utgör en viktig yta, eller arena, för kontakt 
också med symboler, berättelser och övrigt material från den konventionella 
religiösa verksamheten i kyrkor och samfund. Den religiositet som förmed-
las via olika typer av massmedier blir därför särskilt angelägen att studera 
för att nå en ökad förståelse av fenomenet religiös förändring (Linderman 
2002a). En aspekt av avtraditionalisering, nämligen hur religionen framför 
allt förändras eller anpassas till att tillfredsställa individens behov är consu-
merization (Woodhead & Heelas 2000 s. 344ff; se vidare Häger 2004). Be-
greppet ringar in den auktoritetsförskjutning som bland annat medieringen 
av religion både är ett tecken på och eventuellt också ytterligare bidrar till 
(Linderman 2002a, 2002b). Vidare avser begreppet kommodifiering den 
process av utlyftande ur sitt traditionella sammanhang och utnyttjande för 
kommersiella syften som kan iakttas gällande religiösa symboler i populär-
kulturen (Hoover 2002, McDannell 1995). Som exempel på detta kan anfö-
ras hur religiösa ledare och miljöer förekommer i musikvideos respektive 
reklamfilmer. Religionen blir en ”leverantör” av artefakter.20 

Såväl Larsson (2003 s. 18) som Lövheim (2004b s. 62) framhåller popu-
lärkulturens ökande inflytande bland ungdomar, och menar att populärkultu-
ren med dess filmer, serietidningar, musik, böcker etcetera i viss mån har 
kommit att ta över produktionen av modernitetens stora berättelser. Larsson 
menar att ”det är rimligt att utgå från att populärkulturen har skapat en arena 
där det är accepterat, eller till och med ’trendigt’ att tala om religion” (Lars-
son 2003 s. 20). Men bör detta, som Larsson antyder, tolkas som sakralise-
ring och slutet på sekulariseringen? Det populärkulturella refererandet till 
religion kan, vill jag mena, också förstås som en försvagning av religiösa 
traditioner (Woodhead & Heelas 2000 s. 342), och som ett utlyftande av 
sociala institutioner ur sitt sammanhang (Giddens 1991 s. 54). Härmed avses 
att religiösa symboler etcetera på ett friare sätt än tidigare kan lösgöras från 
sin institutionella förankring och användas på ett otal sätt, eftersom den insti-
tution vars uppgift varit att bevara symbolerna och dess innehåll inte längre 
har en maktposition21. Även Michael Ostling gör en sådan tolkning av före-

                               
20 Som Hulsether, 2004, framhåller bör ett kulturstudieperspektiv på liknande företeelser dock 
bidra till en mer mångfasetterad och fruktbar analys.  
21 Detta varierar mellan skilda kontexter. T ex kan en musikvideo med Madonna nekas vis-
ning i den amerikanska versionen av MTV med hänvisning till att den är blasfemisk, medan 
samma musikvideo ofta spelas på europeiska MTV. Dels sammanhänger detta med att man i 
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komsten av religiösa influenser i populärkulturen: just på grund av sekulari-
seringen kan religionen användas på ett friare sätt också i populärkulturen 
(Ostling 2003). Då Larsson (2003 s. 20) hävdar att ovan tecknade processer 
dels ger upphov till privatreligiositet (speciellt inom området för nyandlig-
het), dels stimulerar konservativa religiösa rörelser, vill jag i denna avhand-
ling närmare undersöka vissa aspekter av detta för en ökad förståelse av 
massmediers betydelse för religiös förändring. Närmare bestämt menar jag 
att det är nödvändigt att studera hur en viss medieanvändning är relaterad till 
en specifik handling, nämligen användningen av bibeln.  

Också Lynn Schofield Clark lyfter i sin banbrytande studie (2003) fram 
att den massmedierade populärkulturen tillsammans med ett mer distanserat 
förhållningssätt till religiösa tolkningstraditioner formar det raster varmed 
ungdomar relaterar till ”the supernatural realm”. I sin undersökning av ung-
domars meningsskapande kring religion och övernaturliga fenomen intervju-
ade hon 100 tonåringar och deras familjer. Clark problematiserar i sin analys 
Beckfords ovan relaterade syn på religion som en kulturell resurs (Beckford 
1989). Med begrepp inspirerade av Bourdieu och Gramsci, talar Clark, i en 
kulturstudiefärgad ansats, om att individen visserligen konstruerar sin identi-
tet med resurser från olika källor, men att detta sker inom de gränser och 
möjligheter som betingas utifrån de sociala och ekonomiska omständigheter 
vari individen befinner sig (Clark 2003a s. 11, 22, 221ff). I korthet finner 
Clark att hennes informanter, från skilda religiösa och sekulära bakgrunder, 
utifrån sin användning/tolkning av religion och övernaturligt i medier kunde 
indelas i fem kategorier22. I denna avhandling finns anledning att återkomma 
till de analyser Clark redovisar kring ungdomar som är kluvna i sina tolk-
ningar av religion och övernaturliga fenomen i populärkulturen och alltså 
inte följer förväntade tolkningsmönster.  

Det ganska nyetablerade forskningsområdet media, religion och kultur har 
likt annan medierelaterad forskning utvecklats från att tidigare mer präglats 
av uses and gratifications23, till att numera snarare kännetecknas av mer 
mångfasetterade analyser där aktiva användare skapar mening i relation till 
massmedierade budskap. En fördel med detta är att även individens möjlig-
heter att göra olika tolkningar beaktas (Linderman, 2002a). Hoover (2002) 
framhåller att det ännu återstår att med hjälp av studier mer fokuserade kring 
levd kultur och praktiker (lived religion) skapa en ökad förståelse av bety-
delsen av resurser, symboler, objekt och praktiker ur ett användarperspektiv, 

                                                                                                                             
respektive kontext gör något varierande tolkningar av vissa värden, dels att de institutioner 
som hävdar dessa värden i respektive nationell kontext väger olika tungt (Hulsether 2004). 
22 1. The resisters, loving supernatural legends and hating organized religion; 2. the mystical 
teens, blurring the boundaries between religious and fictional legends; 3. the experimenters, 
appreciating both religion and the legends of the supernatural; 4. the traditionalists, affirming 
the boundary between religion and the media; 5. the intrigued teens, wishing to separate relig-
ion and legend having difficulty to do so (Clark, 2003:77, 95, 117, 139, 158). 
23 Inom uses and gratifications undersöks vad användare ”får ut” av att ta del av en massme-
dietext.  
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varför Clarks studie således utgör ett bra exempel på vad tillämpandet av en 
sådan ansats kan tillföra forskningsfältet. 

Alf Linderman utvecklar i sin avhandling (1995 s. 61-73, 1997) en modell 
för studiet av receptionen av religion i en massmedierad text såsom exem-
pelvis ett religiöst tv-program. Poängen med modellen, social semeiology, är 
dess beaktande av individens kreativa frihet att mot bakgrund av omgivande 
miljöfaktorer skapa mening av en text. Enligt Linderman sker individens 
meningsskapande för det första i relation till en text. Texten förekommer i en 
kommunikationsform, exempelvis Internet24. Texten ingår i en genre inom 
respektive kommunikationsform, exempelvis kristen hemsida om bibeln. 
Texten förekommer vidare i en diskurs. Diskursen är, enligt Lindermans 
modell, i detta sammanhang det som äger rum inom ramen för en viss 
massmediegenre. För det andra, innehåller modellen en extern kontext som 
exempelvis tolkningssituationen, med vilket avses de fysiska, yttre förutsätt-
ningarna vid receptionstillfället, som tid, plats och vilka som är närvarande. 
För det tredje finns i modellen, den repertoar av tolkningsmönster som indi-
viden har socialiserats in i. För det fjärde räknar modellen med individuella 
faktorer. I centrum för denna avhandlings vidkommande står framför allt den 
första respektive den tredje av Lindermans faktorer. Det betyder att studien 
avser att fokusera på massmediegenre, diskurs, och kommunikationsform, 
respektive den repertoar av tolkningsmönster som individen håller sig med 
och som är centrala för att förstå den process genom vilken individen skapar 
mening eller tolkar en text. 

I en senare studie kunde Linderman (2002b s. 296), tack vare den nyans-
rikedom som kombinationen av ett kvalitativt och ett kvantitativt förhåll-
ningssätt kan tillföra analysen, komplettera Petterssons (1985) slutsatser om 
effekten av religion i tv vilka härrörde från början av 1980-talet. Linderman 
kunde konstatera en grundläggande kontinuitet i förhållande till Petterssons 
studie, som visat att tv-gudstjänsterna huvudsakligen hade en privatiserande 
och sekulariserande effekt.25 Men Linderman kunde tack vare sin triangule-
rande ansats också nyansera bilden av mediereligiositetens privatiserande 
effekt. Han menade för det första att intervjuresultatet att en tv-gudstjänst 
kunde upplevas som ”mer personlig” än en vanlig gudstjänst, inte nödvän-
digtvis borde tolkas som sekulariserande. För den enskilda kan detta under-
lätta mer spontana och emotionella (personliga, religiösa) förhållningssätt i 
förhållande till en gudstjänstupplevelse i ”verkligheten”. Upplevelsen av 
                               
24 Även om Lindermans modell utvecklats för analys av användningen av tv-program, prövar 
jag i detta resonemang att exemplifiera med den kommunikationsform som här är aktuell. För 
en kritisk diskussion av modellen hänvisas till Lövheim 2004a s. 55-68. 
25 För dem som brukade delta i gudstjänster men var förhindrade på grund av hälso-, rörlig-
hets- eller avståndsfaktorer, fungerade tv-gudstjänster som ”riktiga” gudstjänster, i den me-
ningen att de fyllde en religiös funktion. För regelbundna gudstjänstdeltagare förknippades å 
andra sidan tv-gudstjänster med icke-religiösa upplevelser, medan tv-gudstjänsterna för per-
soner som endast ibland deltog i gudstjänster kunde fylla religiösa funktioner (Pettersson 
1985). 
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andra gudstjänsttraditioner än den egna, bidrog för det andra, till att tv-
gudstjänstanvändarna såg sig som del av ett större sammanhang. Det går att 
tolka dessa resultat i termer av avtraditionalisering – religionens individuali-
sering respektive universalisering, men det mest centrala för denna avhand-
lings vidkommande är Lindermans slutsats (2002b s. 296ff) att man med en 
kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder kommer närmare en 
djupare förståelse av den komplexitet som ryms i fenomenet och att detta 
gäller inte minst området media, religion och kultur. En tydlig slutsats som 
jag vill dra av denna genomgång av befintlig forskning inom media, religion 
och kultur, är att kunskapen om hur, för vem respektive under vilka förut-
sättningar medier bidrar till religiös förändring, ännu inte belysts på ett ut-
tömmande sätt. Föreliggande avhandling bör därför med sin triangulerande 
ansats ses som ytterligare ett bidrag till denna forskning. 

2.8. Religion på Internet 
Forskningsområdet religion på Internet kan delvis sägas utgöra en del av 
fältet media, religion och kultur (Campbell 2003b, Dawson & Cowan 2004, 
Lövheim 2004a, jfr O’Leary 1995). En av pionjärerna på området, den kana-
densiske sociologen Lorne Dawson, framhåller som angelägna forsknings-
uppgifter vad som finns på Internet, vilka personer som använder detta me-
dium respektive hur olika kommunikationsformer används och varför. Även 
teoretiska och empiriska undersökningar om förhållandet mellan Internet och 
religiös förändring är nödvändiga att utföra i ljuset av medialiserings- och 
globaliseringsprocesser i det senmoderna samhället (Dawson 2000, jfr 
2004).  

Av tidigare studier framgår att såväl etablerade religiösa institutioner (bl. 
a. Højsgaard 1999, Campbell 2003a) som nya religiösa rörelser (bl. a. Daw-
son 1999, 2000, Dawson & Hennebry 2004) främst använder Internet som 
ett sätt att informera om sitt arbete. Helland’s (2000) ofta citerade åtskillnad 
mellan religion online och online religion bygger på skillnader mellan mer 
hierarkiska respektive mer nätverksbaserade mönster för medieringen av 
information inom religiösa sammanhang26. Termen religion online beskriver 
(fysiska, RL) religiösa gruppers tillhandahållande av information och tjäns-
ter, till skillnad från termen online religion som betecknar att internetanvän-
darna virtuellt kan delta i religiösa praktiker, som bön, meditation, rådgiv-
ning etcetera.27 Det är värt att notera att distinktionen inte är absolut, utan att 

                               
26 Här erinras om den slående likheten med distinktionen religion i medier – medierad religion 
vilken berördes i avsnitt  2.7. 
27 Inom Internetforskningen används begreppet ”lokal” som motsats till ”virtuell”. Det lokala 
behöver dock inte vara lokalt i rumslig mening, men särskiljs alltså från det virtuella. Andra, 
synonyma termer till detta begreppspar är Real Life – ”RL”, offline respektive den fysiska 
verkligheten. För att beteckna det som äger rum ”på nätet” används termer som Virtual Reali-
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de två begreppen rör dimensioner på ett kontinuum, där en enskild hemsida i 
praktiken kan rymma blandformer av dessa dimensioner. Helland (2000, 
2004) och Young (2004) menar också att religion online mer handlar om 
envägskommunikation, medan online religion i större utsträckning rör reci-
proka relationer och informationsflöden. Ett interaktivt användande är alltså 
förhållandevis lite utbrett. Kopplingen till lokala sammanhang är stark häv-
dar exempelvis Heidi Campbell (2005), som utifrån undersökningar av krist-
na e-postbaserade grupper, konstaterar att religion på Internet inte ersätter 
det lokala församlingsengagemanget, utan att det istället är mer vanligt med 
en komplementär användning av Internet för kommunikationen av religiösa 
trosföreställningar och praktiker. Clark identifierar i sina studier (1998, 
2003a, 2003b, 2004) sex sätt på vilka ungdomar (tonåringar) förhåller sig till 
religion online: en huvudgrupp som i första hand söker information, för det 
första i samband med skoluppgift, för det andra i samband med en uppgift 
för kyrkan/organiserad religion, respektive för det tredje i samband med 
nyhetsbevakning. Clarks andra huvudgrupp handlar om religiöst sökande, 
för det första för att söka stöd eller råd av vänner kring moraliska spörsmål, 
för det andra att söka stöd eller råd av mer avlägsna vänner, respektive för 
det tredje e-postanvändning. Hon pekar på den komplementära användning-
en av ICQ, instant messaging, SMS och liknande som särskilt tydlig bland 
de ungdomar hon studerat (Clark 2004, Hoover et al. 2004). Med hjälp av ett 
antal varandra närliggande medier håller de på olika sätt kontakt med samma 
personer som de också umgås med ”in RL” och därvid uttrycker de också 
sin (religiösa) identitet. 

Intresset för förhållandet mellan engagemang i den lokala kontexten och 
kontexten online sammanhänger med frågan om Internet tillhandahåller nå-
got slags plausibilitetsstruktur (jfr Berger & Luckmann 1979 s. 180-189). 
Med det begreppet menar Berger & Luckmann att bekräftelse från andra är 
en förutsättning för att individen ska kunna upprätthålla en bild av världen, 
som exempelvis en religiös åskådning. De lyfter fram, att andra kontakter, 
respektive övningar som bön eller andra religiösa tekniker, i och för sig kan 
vara betydelsefulla för att upprätthålla en religiös åskådning också i en mino-
ritetssituation, men att sociala kontakter, samtal ansikte mot ansikte, med 
personer som delar denna världsbild, är en nödvändig grundförutsättning för 
att individen ska kunna upprätthålla den religiösa världsbilden. Som exempel 
på andra former av kontakter nämner de exempelvis brevväxling, vilket får 
förstås i ljuset av att deras bok gavs ut för första gången fyrtio år sedan. 
Eventuellt skulle religion på Internet kunna fungera som ett stöd också för 

                                                                                                                             
ty – ”VR”, online respektive den virtuella verkligheten. Nämnda begrepp förekommer omväx-
lande och synonymt i litteraturen. Utöver en besvärande anglosaxisk dominans inom forsk-
ningsområdet, bör även noteras att begrepp som RL – VR i sig rymmer ideologiska kompo-
nenter. Det synes angeläget att utveckla alternativa benämningar som dels är mer fria från 
värderingsmässig laddning, dels kommunikativt användbara och slutligen också möjliga att 
inkorporera i svensk språkdräkt.  
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användare som lämnat sitt lokala engagemang. Givetvis är det nödvändigt att 
resa invändningen att Berger & Luckmanns starka framhållande av betydel-
sen av sociala kontakter - ansikte mot ansikte - i högsta grad är väsentlig att 
beakta om man ser det hela över en längre tidsperiod. Det jag bara vill peka 
på här, är att hur religion på Internet används behöver ses i förhållande till 
engagemanget offline. 

Mot bakgrund av att Internetforskningen om religion i ett inledningsskede 
kännetecknats av en nordamerikansk hegemonisk dominans, är det angeläget 
att lyfta fram de två nordiska bidrag som representeras av Mia Lövheims och 
Morten Thomsen Højsgaards avhandlingar i religionssociologi respektive 
religionshistoria (Lövheim 2004a, Højsgaard 2004). Lövheim studerade 15 
svenska gymnasieungdomars användning av en populär, svenskspråkig 
webb-community i sin konstruktion av religiösa identiteter. Den webbplats 
hon undersökte är inte inriktad på religion, utan tillhandahåller omodererade 
diskussionsgrupper för en rad skilda ämnen, varför den används av ett stort 
antal ungdomar från skilda bakgrunder. Lövheims informanter var 8 kvinnor 
och 7 män, mellan 18 och 21 år. Hälften av dessa hade en kristen bakgrund 
från skilda samfundssammanhang, medan den andra halvan orienterade sig 
mot Wicca, satanism, New Age respektive ateism. Lövheim analyserade 
ungdomarnas individuella strategier för att integrera deras tidigare förståelse 
av religiös identitet med erfarenheter av religion som den kom till uttryck på 
webbplatsen. Fem kategorier utkristalliserades, baserade på hur man förhöll 
sig till religion när man började använda sajten: radical believers, questio-
ning Christians, alternative religious, religious seekers, respektive religious 
critics (Lövheim 2004a, 2004b). 

Lövheims huvudresultat är att ett antal faktorer påverkar hur och i vilken 
grad Internet kan bli en viktig resurs i ungdomarnas identitetsskapande pro-
cess. Först och främst rör det användarens inställning till religiös pluralism 
och dennes kompetens i att använda datormedierad kommunikation. För det 
andra rör det användarens erfarenheter av förhållandena online, formade av 
religiösa diskurser, sociala relationer och regler för interaktion, samt kom-
munikationssättet på den aktuella sajten. För det tredje har förhållandena 
offline som tillgång till en lokal religiös gemenskap/grupp betydelse, liksom 
tillgång till datorer och Internet. Lövheims studie visar att nämnda tre fakto-
rer strukturerar hur individer upplever en webbplats och vilka strategier de 
utvecklar för att hantera utmaningar såväl som möjligheter för att diskutera 
och presentera religion online. Vidare påverkas huruvida individen kommer 
att använda en viss sajt för religiösa ändamål. Religion på Internet verkar 
kunna fylla en ersättande funktion i förhållande till lokala sammanhang - 
under vissa förutsättningar - som i situationer av social och kognitiv isole-
ring, samtidigt som liknande mönster som fungerar begränsande i det lokala 
sammanhanget offline, också tydligt framträder i interaktionen online. 

Højsgaard undersökte i sin avhandling (2004) tre frågor med utgångs-
punkt i Dawsons ovan nämnda agenda för forskning kring religion på Inter-
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net (från 2000). För det första hur organiserad, internetmedierad interreligiös 
debatt tar sig uttryck i en dansk kontext, för det andra vilka religiösa, sociala 
eller kommunikativa implikationer dessa interreligiösa kommunikationsakti-
viteter haft för utvalda deltagare, samt för det tredje vilka religiösa föränd-
ringar i senmodernitetens Danmark detta speglar. Højsgaard kombinerade 
flera metoder, som intervjuer med nio moderatorer för interreligiösa kom-
munikationsplattformar på Internet, mätningar av informationsflöden på 
Internet i religiösa ämnen, online-enkät bland 179 deltagare i interreligiös 
online-kommunikation, samt analys av valda religiösa texter och kommuni-
kativa händelser från nätet. Højsgaard analyserade förhållandet mellan Inter-
net, religion och religiös förändring i det danska senmoderna samhället, och 
hans resultat är att det övergripande innehållet i de interreligiösa online-
plattformar som han studerade, inte är en produkt av nätverken i sig, utan 
hellre bör förstås som en återspegling av vissa förändringsprocesser rörande 
samspelet mellan religion och modernitet. Højsgaards slutsats om förhållan-
det mellan religion på Internet och förändringsprocesser i det omgivande 
samhället framhäver betydelsen av en nyanserad reflektion kring antaganden 
om kausalitetssamband i studier kring förhållandet mellan Internet och reli-
gion28. 

De två nordiska bidragen till forskningen om Internet och religion tydlig-
gör ytterligare vikten av en kombination av metoder, nödvändigheten av att 
relatera studiet av religion och Internet till sitt sociala sammanhang med 
hjälp av teorier om religiös och social förändring, samt behovet av ytterliga-
re studier inom området.  

De empiriska studier av användningen av Internet för kommunikationen 
av religiösa trosföreställningar och praktiker som publicerats de senaste åren, 
fokuserar olika problem och har varierande utgångspunkter (Hadden & Co-
wan 2000, Brasher 2001, Campbell 2005, Fernback 2002, Linderman & 
Lövheim 2003, Sjöborg 2003, Lövheim 2004a, 2004b, Dawson & Cowan 
2004, Højsgaard 2004)29. Några gemensamma teman kan dock identifieras 
(Campbell 2003b). Jag vill här lyfta fram främst tre faktorer som betydelse-
fulla för hur olika användare förhåller sig till religion på Internet. För det 
första gäller det skillnader rörande engagemang i lokala religiösa grupper, 
för det andra gäller det inställning till religiösa auktoriteter, och för det tredje 
gäller det utformningen av religion på Internet (Lövheim & Sjöborg 2004).  

                               
28 Exempelvis skulle antagandet om att användningen av religion på Internet resulterar i för-
ändrade former för religiositet förutsätta en mer elaborerad, experimentell uppläggning med 
kontrollgrupper, och jämförelser över tid. Utöver att dylika studier såvitt jag kunnat utröna är 
ytterst ovanliga, faller en dylik undersökningsdesign utanför ramarna för också denna under-
sökning. Det är således väsentligt att noggrant överväga kausalitetsanspråk och sätta dessa i 
relation till undersökningens uppläggning. 
29 I min fokusering på empiriska studier utelämnar jag bidrag som mer utgörs av teologiska 
eller filosofiska resonemang kring mediets betydelse för religion (t. ex. Ess 2004). 
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Den första faktorn är alltså skillnader rörande engagemang i lokala reli-
giösa grupper. Flera undersökningar visar hur Internet erbjuder nya möjlig-
heter för att bygga nätverk för stöd och informationsutbyte, och att detta blir 
särskilt viktigt för sådana användare som saknar sådana möjligheter i det 
lokala sammanhanget, kanske på grund av en minoritets- eller diasporasitua-
tion (Schmidt 1999, Fernback 2002, Lövheim 2003) eller fysiska funktions-
hinder (Campbell 2003a). Slevin (2000 s. 175-178) menar att Internet kan 
öppna upp isolering av olika skäl, t.ex. geografiska. Dessa studier visar ock-
så betydelsen av attityden till den aktuella religiösa hållningen i användarens 
lokala kontext. Skillnader i dessa avseenden ger distinktionen mellan religi-
on på Internet som komplement eller ersättning/alternativ till lokalt religiöst 
engagemang (Campbell 2003a, 2005, Sjöborg 2003).  

Också i en unik kvantitativ studie bland Internetanvändare i USA (Hoo-
ver, Clark & Rainie 200430) identifieras den komplementära användningen 
som huvuddelen av Internetanvändning för religiösa ändamål. Där framkom 
att personer som är engagerade i församlingar är de mest frekventa använ-
darna av religion på Internet, men också att detta främst inte handlar om att 
endast söka information om offline-aktiviteter. Att uttrycka sin egen tro ge-
nom religiösa hälsningar och kommunicerandet av böneämnen etcetera bi-
drar till en bild av religiösa online-praktiker som är mer personligt expressi-
va och mer individuellt orienterade. En mindre andel använder också Inter-
net för att söka kunskap om andra religiösa sammanhang än det egna. Hoo-
ver, Clark & Rainie drar slutsatsen att Internets bidrag till ”sökande” mer 
handlar om att en sökande religiös orientering blir vanligare bland de reli-
giöst engagerade, samtidigt som ointresset för religion ökar bland personer 
utanför sådana religiösa traditioner (Hoover et al. 2004 s. 16-20). Dessvärre 
måste konstateras att liknande övergripande studier i en nordisk kontext sak-
nas. 

Den andra faktorn som tidigare studier uppmärksammat, rör skillnader i 
religiöst förhållningssätt, framför allt inställningen till traditionella religiösa 
auktoriteter, hos användarna av religion på Internet. Redan 1996 antog 
Stephen O’Leary och Brenda Brasher att Internet skulle innebära en utma-
ning för traditionella auktoriteter och gränser (O’Leary & Brasher 1996). 
Slevin (2000 s. 175-178) menar att Internet kan ge människor möjligheter att 
hantera livets osäkerheter i ett samhälle som förändras snabbt. Mediet tillåter 
människor att dela kunskaper med andra i nya omständigheter och att jämfö-
ra och utvärdera konkurrerande auktoriteter. Larsson (2002 s. 46) diskuterar 
hur Internet erbjuder utmaningar för fundamentalistiska kristna och mus-
limska grupper gällande tolkningsfrågor, auktoritet och legitimitet. Här ver-

                               
30 2013 personer 18 år och äldre tillfrågades i en telefonintervju, 1358 av dessa hade tillgång 
till Internet. De numerära resultat författarna presenterar redovisas i viktad form, dvs. med 
beaktande av relevanta socioekonomiska bakgrundsfaktorer och skiftande svarsfrekvens i 
olika befolkningsgrupper (Hoover, Clark & Rainie 2004 s. 22). 
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kar också genusaspekter och attityder kring genus ha betydelse för skillnader 
mellan användare, vilket uppmärksammats av Lövheim (2004a s. 263-267). I 
denna avhandling kommer skillnader i attityden till bibeln som religiös auk-
toritet att uppmärksammas. 

Flera forskare lyfter också fram den förändrade informationsinfrastruktur 
som Internet möjliggör (Dawson 2000). Mediet gör det relativt enkelt och 
billigt att med hjälp av mer lättanvända programvaror31 sprida information. 
Men då ordet är fritt kan också informationens kvalitet variera och även des-
information spridas. För den individuella användaren innebär detta att nya 
möjligheter för att ge och dela erfarenheter öppnats upp som bidrar till att 
göra gränsen otydligare mellan sändare och mottagare, religiös institution 
och individ, producent och konsument (Dawson 2000, Larsson 2002). Medi-
et Internet medför enligt Dawson två viktiga sociala konsekvenser: en aukto-
ritetskris och en autenticitetskris (Dawson & Cowan 2004 s. 2f). Genom att 
mediet möjliggör publicering utan föregående kontroll av innehållet kan 
”vem som helst” utse sig själv till religiös auktoritet. Olika former av ge-
menskaper eller riter kan ges andra utformningar än de som är etablerade 
offline, vilket kan utmana en traditionell förståelse av vad exempelvis ett 
nattvardsfirande, en coven eller en koranrecitation är. De båda kriserna be-
står således enligt Dawson av att auktoritet respektive autenticitet blir något 
annat i ljuset av informationsteknologin. 

En tredje faktor rör själva utformningen av religion på Internet. Lövheim 
(2004 s. 267) diskuterar betydelsen av homogenitet respektive heterogenitet 
när det gäller trosföreställningar, normer och värderingar som delas och kon-
strueras online, för användarnas möjlighet att utveckla en tillit sinsemellan. 
En känsla av tillit, gemenskap och uppmuntran verkar också utgöra ett vik-
tigt inslag i Campbells studier av e-postbaserade online-gemenskaper (2003 
s. 223, 2005 s. 181-194). Online-gemenskapen kompletterar den lokala för-
samlingen i det avseendet att särskilda intresseområden eller åsikter som inte 
ges utrymme i den lokala församlingen kan uttryckas och få stöd för i den 
”virtuella gemenskapen”. Gruppen stärks kring en gemensam tolkning som 
man i större utsträckning hittar på Internet. Campbells huvudpoäng är att 
man söker sig till personer med likartade uppfattningar. Hon redovisar också 
att det kan vara lättare att online ge uttryck för, och söka eventuella behov av 
hjälp, jämfört med vardagslivets situationer, in real life (IRL).  

Relationships formed through communication are central to online commu-
nity. Email-based communities allow members to learn about others through 
their postings, without having direct contact. This creates a sense of knowing 
one another, even if it is actually limited contact. /…/ Members provided 
many examples that indicated they felt cared for and accepted by their online 

                               
31 What You See Is What You Get (WYSIWYG) betecknar en typ av programvaror där grafiska 
gränssnitt gör det möjligt att exempelvis producera och publicera en hemsida utan kunskaper i 
programspråket, utan endast genom att ”peka” och ”klicka”. 



 45 

communities. /…/ Individual and communal expressions of care and accep-
tance create a unified and ‘safe’ environment (Campbell 2005 s. 182). 32 

 

Dessa studier indikerar också att vilket slags Internetapplikation som an-
vänds för kommunikationen, kan underlätta såväl som respektive försvåra 
nämnda utveckling av tillit.  

Sammantaget kan tidigare studier sägas visa att användningen av religion 
på Internet inte kan studeras isolerat från offline-förhållanden, exempelvis 
användarens religiösa kontext (Lövheim 2004a s. 274-277). För det andra 
visar de att Internets betydelse för religiösa trosföreställningar och praktiker 
ytterligare behöver relateras till bredare tendenser rörande religiös föränd-
ring i det senmoderna samhället, exempelvis frågan om avtraditionalisering. 
För det tredje visar de att Internet inte kan studeras som en enhet, eftersom 
företeelsen utgörs av skilda kulturer och applikationer, av vilka vissa verkar 
passa en religiös användare bättre än andra. Detta innebär att angelägna 
forskningsfrågor rör ytterligare studier som beaktar situationen offline, in-
ställningen till religiösa auktoriteter (exempelvis bibelsyn), samt skilda ap-
plikationer. 

2.9. Avhandlingens forskningsfrågor 
Av forskningsgenomgången om religionens förändrade roll i det senmoderna 
samhället, om ungdomar och religion samt om media, religion och kultur, 
framgick att medieringen av religion enligt vissa forskare verkar ha betydel-
se i den avtraditionaliseringsprocess som i grunden förändrar människors sätt 
att relatera till religiösa auktoriteter. Vilken roll medieringen av religion har 
för avtraditionaliseringen har dock inte undersökts tillräckligt. Från forsk-
ningen om religion och Internet verkar framgå att man tidigt antog att Inter-
net potentiellt skulle kunna innebära förändrade auktoritetsförhållanden på 
religionens område. Hur detta mer specifikt ser ut återstår ännu att utforska 
inom olika nationella kontexter, i skiftande religiösa traditioner, och i skilda 
tekniska applikationer.  

Inför preciseringen av avhandlingens forskningsfrågor aktualiseras åter 
det tidigare problematiserade spörsmålet om kausalitet. Hur förhållandet 
mellan användning av religion på Internet och en eventuell förändrad bibel-
användning relateras till varandra uttryckt som en adekvat forskningsfråga är 
inte helt okomplicerat. Utöver ytterlighetsståndpunkterna att mediet föränd-
rar samhälleliga och religiösa förhållanden respektive att mediet uteslutande 
                               
32 Detta är för övrigt en aspekt av användningen av Internet för kommunikationen av religiösa 
trosföreställningar och praktiker som nära ansluter till Lindermans ovan relaterade observa-
tion om intervjupersoners upplevelser av ett personligt tilltal i samband med tv-gudstjänster 
(2002b). 
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reflekterar pågående sociala och religiösa förändringar, kan också noteras en 
mer nyanserad hållning (Højsgaard 2004 s. 74ff). Enligt min uppfattning är 
det alltför enkelt och ogrundat att som en del tidiga forskare i den första vå-
gen av studier om religion och Internet (bl. a. Rheingold 1993, O’Leary & 
Brasher 1996) anta att det nya mediet orsakar fundamentala samhälleliga 
förändringar som det förutan inte skulle ha ägt rum. Snarare är det rimligt att 
stanna inför en sådan position som Dawson (2000 s. 11) intar: Internet är, 
samtidigt, en produkt av en tid präglad av osäkerhet, en tillskyndande agent 
för denna osäkerhet, och ett kulturellt svar på denna osäkerhet. Jag menar 
alltså att mediet fungerar som dels 1) ett uttryck för den religiösa och sociala 
förändringsprocess som diskuterats tidigare i detta kapitel, 2) en bidragande 
faktor till denna process, och 3) ett kulturellt uttryck för att hantera den av-
traditionaliserade situationen. Denna mer nyanserade hållning överensstäm-
mer också med andra forskares antaganden om det ömsesidiga förhållandet 
mellan medieformer och förändringsprocesser i samtidskulturen (bl. a. Hoo-
ver 2002, Linderman 2002a s. 192-194, Lövheim 2004a s. 270-274, Thomp-
son 2001 s. 235).  

Det som utgör föremål för uppmärksamheten i denna avhandling är först 
en delundersökning på en mer allmän nivå: vilka tar del av, eller kommer i 
kontakt med, bibeln på olika sätt – direkt och indirekt? Når bibeln via olika 
medier utanför kyrkorna, eller är det företrädesvis de regelbundna bibellä-
sarna i kyrkor och samfund som också använder sig av dessa medierings-
former av bibeln? För det andra, och mer specifikt: Vilka använder sig av en 
kristen webbplats om bibeln riktad mot tonåringar? Vilka olika användar-
mönster kan identifieras? Samt för det tredje: Hur förhåller sig användarna 
av en kristen webbplats om bibeln med hjälp av webbplatsen till bibeln som 
auktoritet, sett i förhållande till deras lokala församlingar? Annorlunda ut-
tryckt: hur sammanhänger bibelsynsuppfattningen hos dem som använder 
webbplatsen med deras skilda sätt att använda densamma? Kan användning-
en av en kristen webbplats om bibeln ses som uttryck för mer avtraditionali-
serade förhållningssätt till bibeln, och i så fall under vilka förutsättningar? 
Därmed belyses om användningen av bibeln via nya medier, t ex i form av 
Internet, kan ses som försvagning av traditioner, religionens individualise-
ring, respektive sakralisering av självet. 

Dessa forskningsfrågor kan relateras till de områden för fortsatt forskning 
som anges av Dawson (Dawson & Cowan 2004 s. 10f), på det sättet att jag 
belyser särskilt hans tre första punkter, det vill säga för det första användar-
undersökningar kring Internet för religiösa ändamål; hur det används, varför, 
och om förändringar sker över tid. För det andra, belyser jag människors 
erfarenheter av religion på nätet, liksom, för det tredje, relationen mellan 
människors (religiösa) aktiviteter online och offline. Vidare kan Dawsons 
fjärde punkt sägas bli delvis belyst, nämligen studier av de specifika religiö-
sa aktiviteterna online. Här efterlyser Dawson studier av hur Internet an-
vänds för bön, riter, undervisning eller organisering, och vilken betydelse 
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denna användning har. Den del inom den fjärde av Dawsons punkter som 
täcks av denna avhandlings forskningsfrågor är om den undersökta webb-
platsen kan ses som uttryck för nya sätt att förhålla sig till bibeln, vilket dis-
kuteras i kapitel 7, där detta tolkas i ljuset av berörda teorier om sociala och 
religiösa förändringar i den omgivande samhälleliga kontexten. Jag kommer 
däremot inte att annat än marginellt behandla de följande av Dawsons områ-
den: hans femte punkt rör hur teknologins egna särdrag används för religion 
online (som hypertextualitet och gränssnitt), respektive den sjätte, om huru-
vida Internet tekniskt och kulturellt passar bättre för vissa typer av religion 
än andra.  

Då religion och livsåskådning, generellt sett, har försummats inom ung-
domskulturforskningen avser avhandlingen att kunna tillföra ett komplement 
i detta avseende. Också den religionssociologiska forskningen kompletteras i 
den meningen att symbolers avreglering studeras i relation till framför allt 
ungdomars användning av ett nytt medium. Sammanfattningsvis avser jag 
alltså med denna avhandling att i syntesen av de båda perspektiven, uppnå en 
fördjupad förståelse av om och i så fall hur avregleringen av en så central 
religiös symbol som bibeln, påverkar särskilt unga människors sätt att an-
vända bibeln. Hur detta i denna avhandling genomförts kommer att presente-
ras, diskuteras och problematiseras i nästa kapitel.  
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3 Avhandlingens empiriska material 

3.1. Tillvägagångssätt 
Av två skäl valdes för forskningsuppgiften en triangulerande ansats som 
kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder: Det första skälet var att 
tillföra den religionssociologiska forskningen i allmänhet och forskningen 
kring media, religion och kultur i synnerhet kunskaper som kompletterar 
befintlig forskning vilken påfallande ofta genererats med antingen en kvanti-
tativ ansats (i fallet svensk religionssociologisk forskning) eller en kvalitativ 
ansats (i fallet nordisk forskning inom media, religion och kultur). Det andra 
skälet var att söka bidra till överkommandet av den olyckliga klyftan mellan 
å ena sidan kvantitativ forskning inom human- och samhällsvetenskaperna, 
respektive kvalitativa sådana ansatser å den andra. Vägvalet att kombinera 
kvantitativa och kvalitativa metoder utgjorde således ett centralt beslut redan 
i ett initialskede.  

Vidare används för denna avhandling både material som samlats in för 
just detta forskningsprojekt, och material som andra forskare insamlat i 
andra sammanhang och som ställts till mitt förfogande. Detta gäller framför 
allt avsnittet om svenska folkets förhållande till bibeln (kapitel 4). Genom att 
föra in material från två undersökningstillfällen (utöver mitt eget) har jag 
avseende denna delundersökning skapat möjligheter till en väl grundad kun-
skap på ett område som är centralt för min framställning: svenskarnas kon-
takt med bibeln och deras förhållningssätt till den.  

Insamlingen av det egna materialet för denna avhandling har utsträckt sig 
till två perioder. Mellan april 2001 och juni 2002 bedrevs projektet Bibeln i 
nya medier i samarbete mellan Diakonivetenskapliga institutet i Uppsala, 
Svenska bibelsällskapet och Svenska kyrkans forskningsråd. En rapportering 
gavs i september 2002 (Sjöborg 2002), av vilken en bearbetad version lades 
fram som licentiatuppsats i maj 2003 (Sjöborg 2003). Där rapporterades 
resultat från 2001 års befolkningsundersökning, 2001 års användarenkät 
samt 20 individintervjuer genomförda år 2001. Mellan maj och november 
2004 gavs möjlighet att komplettera detta empiriska material. Materialkom-
pletteringen gäller såväl undersökningar genomförda med representativa 
befolkningsurval, som användarenkäten på den undersökta webbplatsen, 
respektive individintervjuer med ungdomar som besvarat nämnda användar-
enkät. Insamlingen av material har således bedrivits under två tidsperioder, 
april-november 2001 respektive maj-november 2004.  
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Utöver material där jag själv varit åtminstone delvis ansvarig för insam-
lingen, används också material från andra forskare. Det gäller befolknings-
undersökningar genomförda under vintern 1984-1985, respektive år 2000 
som har ställts till mitt förfogande av respektive primärforskare. Material 
från NT-81-projektet insamlades inom ramen för dåvarande Religionssocio-
logiska institutet33. En av projektets primärforskare, Thorleif Pettersson, vid 
teologiska institutionen, Uppsala universitet, har medgivit tillgång till dessa 
data, samt därutöver också tillhandahållit data från en uppföljande telefonin-
tervjuundersökning som på uppdrag av Svenska bibelsällskapet genomfördes 
hösten 1999. Datamaterialet från 2000 års nationella SOM-undersökning 
(SSD0761) ställdes till förfogande av primärforskarna Sören Holmberg, 
Lennart Weibull och Lennart Nilsson vid SOM-institutet, Göteborgs univer-
sitet, genom SSD, Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst vid Göteborgs 
universitet. 

Det är inte oväsentligt att notera att det material som jag använder mig av 
således tillkommit under skilda förutsättningar och utifrån delvis andra ut-
gångspunkter än de som är aktuella för min forskningsuppgift. Härmed 
sammanhänger exempelvis att frågeformulering och hur en fråga kan uppfat-
tas i olika undersökningssammanhang möjligen varierar. Att en hel enkät 
huvudsakligen behandlar religion och bibelvanor eller om dess fokus istället 
är svarspersonens allmänna medievanor utgör exempel på skillnader i under-
sökningarnas förutsättningar som det inte är möjligt att i efterhand kontrolle-
ra för, men som forskaren lämpligen bör medvetandegöra. Å andra sidan är 
det i de aktuella fallen en fördel att det föreligger en långtgående överens-
stämmelse rörande frågeformulering vid de skilda insamlingstillfällena. 
Sammantaget menar jag att denna senare fördel överväger de möjliga nack-
delar som nämndes ovan. Det sammantagna materialet som ligger till grund 
för kapitel 4 ger därför möjlighet till mer generella och intressanta slutsatser 
om svenskarnas förhållande till bibeln avseende både deras direkta och indi-
rekta kontakter med den, och deras attityder till bibeln och dess betydelse, än 
om endast material från ett undersökningstillfälle beaktats. Detta andra väg-
val, att komplettera det egna materialet från 2001 års Sifoundersökning om 
svenska folket och bibeln, vilket hade ställts till mitt förfogande av Svenska 
bibelsällskapet, utgör därför det andra centrala beslutet rörande tillväga-
gångssättet för föreliggande avhandling. 

Den andra delstudien inom ramen för detta arbete utgörs av användarstu-
dien på webbplatsen Bibelsajten. Denna delstudie, vilken rapporteras i kapi-
tel 5, utgörs huvudsakligen av en användarenkät bland Bibelsajtens besöka-
re. Denna genomfördes som en online-enkät34 vilket medför att grundläggan-

                               
33 Då Religionssociologiska institutet upphört förvaras numera dess arkiv av datafiler av 
Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur, Uppsala. 
34 Att en enkät fylls i online innebär i detta fall att besökarna inom ramen för webbplatsen får 
besvara ett antal frågor.  



 51 

de frågor om representativitet måste adresseras på ett särskilt sätt, något som 
uppmärksammas vid avsnitt 3.2. Att genomföra denna kartläggning av Bi-
belsajtens användare var det tredje vägvalet för avhandlingsprojektet. Beslu-
tet kan motiveras med att det befanns intressant skapa ny kunskap inom ett 
förhållandevis nytt forskningsområde och att detta bedömdes vara tyngre 
vägande än de metodproblem som en online-enkät medför35. Dessutom inne-
håller delstudien en kartläggning av innehållet på Bibelsajten genomförd 
med en kvantitativt deskriptiv ansats. I syfte att få kunskap om webbplatsens 
tillkomst och produktionsförhållanden genomfördes en intervju med dess 
redaktör, vid vilken fördes anteckningar.  Denna intervju kompletterades 
med hjälp av e-postkorrespondens. 

Den tredje delstudien avsåg komplettera nämnda användarenkät genom 
att med hjälp av en kvalitativ intervjustudie söka en djupare förståelse av ett 
urval användare från enkäten på Bibelsajten. Huvuddelen av intervjustudien, 
20 intervjuer, genomfördes oktober-november 2001, medan 3 stycken 
genomfördes i maj-juni 2004. Intervjupersonerna rekryterades genom ett 
urval bland dem som besvarat enkäten på Bibelsajten. Syftet var att få en 
representation ur olika åldersgrupper liksom en jämn fördelning av kvinnliga 
och manliga svarspersoner. Av stor vikt var också att få representation från 
olika nivåer av religiöst engagemang. I enlighet med det ovan nämnda första 
vägvalet att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod låg detta tillväga-
gångssätt nära till hands. 

 Genom den triangulerande ansats jag valt, låter jag i min avslutande ana-
lys de tre materialgrupperna belysa varandra. Triangulering innebär att olika 
materialgrupper, genererade med olika metoder, sammantaget ger en mer 
fullständig bild än om endast något av tillvägagångssätten hade valts. Här-
igenom nås en bild av verkligheten som både beskriver fenomenets djup som 
något om dess utbredning (Lindlof 1995 s. 238f).  

3.2. Material 
Varje kapitel i resultatredovisningsdelen kan alltså sägas representera en 
delstudie. Undersökningen i kapitel 4 av svenska folkets förhållande till bi-
beln har genomförts med kvantitativa analyser av representativa befolk-
ningsurval insamlade vid olika tillfällen, vilka presenteras nedan. Kapitel 5 
utgörs av en kartläggning av Bibelsajten genomförd med huvudsakligen tre 
olika materialgrupper: en intervju med redaktören för Bibelsajten, en använ-
darenkät, respektive en kvantitativ kartläggning av sajtens frågelåda. Inter-
vjustudien i kapitel 6 omfattar 23 individintervjuer med ungdomar som be-
sökt Bibelsajten och där besvarat nämnda enkät.  

                               
35 Generaliseringsproblematikens betydelse för det vetenskapliga värdet av undersökningen 
adresseras i avsnitt 8.1. 
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Tabell 1. Materialgrupper som används i kapitel 4. 

Benämning År Svars-
personer 

Urval Metod 

NT-81 (del 2) 1984 1104  Befolkningsurval 16-74 år Besöks-
intervjuer  

NT-81 (del 3) 1984 1059 De i delstudie 2 som ville be-
svara enkäten (919) samt 140 
från delstudie 4 

Brevenkäter 
efter inter-
vjun  

NT-81 (del 4) 1984  2192  Befolkningsurval 16-74 år Besöks-
intervjuer  

Bibel 2000 1999 1148 Befolkningsurval 18-75 år Telefon-
intervjuer  

SOM 2000 1842 Befolkningsurval 15-85 år Brevenkät 
Sifo:  
Allmänhetens 
syn på bibeln 

2001 
 

1000 Befolkningsurval 15 år och 
äldre 

Telefon-
intervjuer 
 

 
De datamängder som främst kommer till användning i kapitel 4 är fyra till 
antalet och är insamlade via såväl telefonintervjuer, besöksintervjuer som 
brevenkäter. Först och främst används data från den telefonintervjuunder-
sökning kring svenska folkets syn på bibeln som genomfördes av Sifo i maj 
2001. Undersökningen finansierades av Svenska bibelsällskapet, och dess 
datafil ställdes till detta avhandlingsprojekts förfogande. Sifo-
undersökningen omfattar 1000 tillfrågade i åldrarna från 15 år och uppåt. 
Ingen övre åldersgräns fanns i urvalet. Delar av detta material har rapporte-
rats tidigare i den projektrapport som gjordes från projektet Bibeln i nya 
medier (Sjöborg 2002), samt i min licentiatuppsats (Sjöborg 2003), men här 
presenteras också nya analyser av samma material.  

Den kvantitativt genererade bilden av svenskarnas förhållande till bibeln 
som åstadkoms med hjälp av datamaterialet från Sifoundersökningen kom-
pletterades, som nämnts ovan, med datamängder från andra kvantitativa 
undersökningar: dels den uppföljande telefonintervjuundersökningen från 
1999, dels en postenkät genomförd år 2000 av SOM-institutet. Härutöver 
används också en fråga om bibelsynsuppfattningar från 1984 års undersök-
ning inom projektet NT-81, delstudie 2. Huvudsakligen kan noteras en 
långtgående överensstämmelse gällande frågeformulering vid de undersök-
ningar som jämförs med varandra. I något fall finns däremot någon diskre-
pans. Vidare föreligger en viss tvetydighet i formuleringen av frågeställning-
en vid den tredje frågan i 2001 års Sifoundersökning. Bakgrunden till detta 
kan sägas vara att forskningen tillkommer som del av en process i vilken 
flera olika intressenter är engagerade. Med Bromander (2001 s. 13, 184) kan 
konstateras att forskningens villkor på detta sätt kan påverka de redskap som 
står till förfogande. Vid uppdragsforskning, som i detta fall, är detta värt att 



 53 

notera36. Det är dock forskarens uppgift att förhålla sig också till detta på ett 
så objektivt sätt som möjligt. Oavsett former för forskningens finansiering 
hör därför till varje attitydundersökning en diskussion om hur intervjufrågor 
formuleras. Det är främst två punkter som jag vill uppmärksamma gällande 
Sifoundersökningen.  

Den första punkten gäller svarsskalan för bibelkontakter i olika former37. 
Skalan innehåller fyra skalsteg från ”mycket ofta” till ”mycket sällan eller 
aldrig”. Därutöver finns ett alternativ ”tveksam, vet ej” som dock ej läses 
upp av telefonintervjuaren. Huvudmotivet för att välja en sådan typ av svars-
skala var att en identisk använts i tidigare undersökningar av människors 
bibelkontakter (t. ex. Pettersson 1986 s. 108). För jämförelsens skull vore det 
således olyckligt att frångå en tidigare använd svarsskala. Icke desto mindre 
bör uppmärksammas att det vid denna typ av svarsskalor finns en viss elasti-
citet för svarspersonen, i förhållande till mer exakta frekvensangivelser som 
”en gång i veckan” eller ”en gång i månaden”. Detta medför att en viss för-
siktighet ter sig påkallad i analysen av frekvenserna. Dessa kan inte läsas 
som exakta värden. Likväl anses i litteraturen liknande skalor ändå kunna 
användas för det som här är avsikten, nämligen att ställa människors kontakt 
med bibeln mot sociala och religiösa bakgrundsvariabler respektive att göra 
jämförelser över tid (bl. a. Linderman 1995 s. 220-223, Pettersson 1988 s. 
55f). Jag har med detta aktualiserat att frågan om problemen med använd-
ningen av svarsskalor är viktig att notera, samtidigt som jag i likhet med 
andra forskare menar att en ansvarsfull användning av dylika instrument för 
insamling av svarsmängder väl låter sig försvaras. Det är min uppfattning att 
det, för de resonemang som jag för i denna avhandling, är försvarbart att 
använda de resultat som skalorna genererat. 

Den andra punkten gäller frågeformuleringen om attityd till bibelns bety-
delse för framtidens kultur inom olika områden38. Eftersom bibelns kulturella 
betydelse efterfrågas inom några specifika områden kan antas att även svars-
personernas attityd till eller erfarenhet av just dessa områden eventuellt kan 
komma att återspeglas i svarsbilden. Exempelvis skulle man gällande frågan 
om bibelns kulturella betydelse via nya medier som cd och Internet, kunna 
                               
36 Karaktäristiken uppdragsforskning skulle närmast gälla rapporten Sjöborg (2002). 
37 ”Man kan komma i kontakt med bibeln på olika sätt. Hur ofta kommer du i kontakt med 
bibeln på följande sätt: Svara med något av alternativen mycket ofta, ganska ofta, ganska 
sällan, mycket sällan eller aldrig. Läs upp ett alternativ i taget a – f. a) Genom att läsa den; b) 
Genom att besöka en kyrka; c) Genom att lyssna på radio eller se på tv; d) Genom att lyssna 
på inspelningar på cd, kassett eller video; e) Genom att söka på Internet; f) Genom att läsa 
annan litteratur.” Hos Pettersson är svarsalternativen ”mycket ofta, ganska ofta, ganska sällan, 
mycket sällan”. Det kan även diskuteras om 2001 års använda ”mycket sällan eller aldrig” är 
en helt optimal formulering. Samtidigt är det mest de övriga tre skalstegen som används i 
analysen. 
38 ”Hur viktig tror du att bibeln kommer att vara i svensk kultur i framtiden, inom följande 
områden: Svara med något av alternativen mycket viktig, ganska viktig, ganska oviktig eller 
helt betydelselös. Läs upp ett alternativ i taget, a – e. a) Via skolan; b) Via radio/tv; c) Via 
kyrkorna; d) Via böcker och litteratur; e) Via nya medier som cd-skivor och Internet.” 
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tänka sig att svarspersonernas kunskap om och intresse för dylika ”nya me-
dier” påverkar svarsfrekvensen. Spörsmålet som infinner sig skulle alltså 
vara, om en hög grad av instämmande här bör tolkas som entusiasm för bi-
beln i nya medier, eller om en mer allmän entusiasm för nya medier är en 
rimligare tolkning. Jag menar att det kan vara värt att uppmärksamma denna 
aspekt rörande just denna specifika undersökningsfråga. Som Rosengren och 
Arvidson framhåller är det väsentligt att vid formulering av enkätfrågor ef-
tersträva en entydighet (Rosengren & Arvidson 1997 s. 163-171). Samtidigt 
är det min bedömning att frågan likväl reflekterar attityder till bibelns kultu-
rella betydelse inom skilda områden, och att den låter sig användas dels för 
jämförelser olika områden emellan, dels i relation till sociala och religiösa 
bakgrundsvariabler.  

 Härutöver används data som alltså ställts till mitt förfogande av Thorleif 
Pettersson. Det gäller datamängder dels från 1984 års undersökning om 
svenska folket och bibeln som genomfördes inom ramen för Projekt NT-8139, 
dels från en uppföljande telefonintervjuundersökning hösten 1999, där tre av 
frågorna från 1984 upprepades.40 Genom att det finns en kontinuitet avseen-
de frågeformulering möjliggörs reanalyser av perspektiv som visserligen 
berörs av Pettersson (2000a), men som här kan ges en mer ingående behand-
ling. Vidare används i kapitel 4 resultat från den så kallade SOM-
undersökningen år 2000, där ett riksrepresentativt befolkningsurval om 1842 
personer i åldrarna 15-85 år besvarade en brevenkät i vilken utöver frågor 
om politiskt intresse och medievanor också inkluderades en tidigare använd 
fråga om bibelsyn. Också Hagevi (2002) behandlar bibelsynsfrågan från 
SOM-undersökningen, men han analyserar inte materialet på samma sätt 
som görs i denna avhandling41. Bland annat undersöker jag frågan om bibel-
syn genom en kohortanalys. Till skillnad från en panelstudie, vid vilken 
samma individer tillfrågas vid skilda tillfällen, innebär en kohortstudie, att 
ett likadant urval tillfrågas vid skilda tillfällen. I det aktuella fallet jämförs 
svarsfördelningen för frågan om bibelsyn hos ett representativt befolknings-
urval år 1984 med ett likadant urval år 2000, i relation till olika ålderskohor-
ter. Vilken betydelse skillnaderna i svarsfrekvens mellan de båda materialen, 
har för möjligheten att göra en jämförande analys diskuteras utförligare i 
kapitel 8, men redan här kan konstateras att det inte har någon avgörande 
inverkan på de analyser som här är aktuella. För övrigt kommer i de fall där 

                               
39 Även om datainsamlingen för ett par delstudier inte slutfördes förrän vårvintern år 1985 
används årtalet 1984 för att datera hela materialet från undersökningen (Pettersson 1986 s. 97-
103). 
40 Undersökningen 1999 genomfördes med telefonintervjuer under, ungefär en månad innan 
den nya bibelöversättningen överlämnades. Ett representativt befolkningsurval om 1148 
individer i åldrarna 18-75 år besvarade tre frågor om bibelläsning, kontakt med bibeln på 
andra sätt och huruvida man ansåg bibeln viktig. 
41 Hagevis artikel introducerades i forskningsöversikten i avsnitt 2.6. 
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det finns åldersskillnader mellan jämförda urval, korrigering för detta att 
göras för att säkerställa jämförbarheten.  

Utöver nämnda fyra huvudmaterial används i kapitel 4 också i begränsad 
omfattning data från 1997 års kyrkobyggnadsutredning, vilka publicerats hos 
Bäckström (1997 s. 30, 33, 42). Siffrorna grundar sig inte på befolkningsur-
val, utan är resultat från tio representativa orter där kyrkotillhöriga tillfrå-
gats42. Det innebär att siffrorna från kyrkobyggnadsundersökningen i något 
avseende skulle kunna representera en överskattning i förhållande till be-
folkningen som helhet. Emellertid behöver detta inte utgöra något större 
problem ur denna undersöknings perspektiv, eftersom dessa värden främst 
begagnas för att visa på en skala som belyser den kyrkliga relationen, vilken 
syftar till att föra ett jämförande resonemang kring några av iakttagelserna i 
materialet kring befolkningsundersökningarna om bibeln. 
Tabell 2. Materialgrupper som används i kapitel 5 och 6. 

Benämning År Svars-
personer 

Urval Metod 

Bibelsajtenkäten 2001 722 Självurval Online-enkät 

 2004 324 Självurval Online-enkät 
Intervju-
undersökningen 

2001/4 20+3=23 Kvalitativt urval från 
Bibelsajtenkäten 

Individ-
intervjuer 

 

Materialet för kapitel 5 utgörs av en intervju med redaktören för Bibelsajten, 
en kartläggning av publicerade frågor och svar i sajtens frågelåda, samt en 
användarenkät som genomförts bland Bibelsajtens besökare. Det som här 
finns anledning att problematisera är användarenkäten. 

Gällande användarenkäten på Bibelsajten (kap 5) kan några punkter note-
ras. En enkät med 14 frågor konstruerades med syfte att undersöka guds-
tjänstbesök, bibelläsningsvanor och användning av Bibelsajtens olika sidor 
samt de svarandes bakgrundsvariabler (Bilaga  0). Med bistånd från Bibelsaj-
tens redaktion lades enkäten ut som ett webbformulär på webbplatsen. På 
detta sätt kunde frågeformuläret besvaras online, dvs. direkt på Internet. 
Enkäten låg under undersökningsperioderna (två perioder om vardera 4-6 
veckor år 2001) på en av Bibelsajtens sidor, nåbar via en särskild rubrik med 
bild på sajtens förstasida. Till skillnad från den osäkerhet om de svarandes 
identitet som ofta föreligger då online-enkäter genomförs, möjliggjorde till-
vägagångssättet vid denna undersökning ett säkerställande av ett antal unika 
svar. Genom att de svarande uppgav namn, adress och e-postadress för att 
kunna delta i en utlottning av biobiljetter i anslutning till enkäten, kunde 

                               
42 Antalet svarspersoner var 3591 (Bäckström & Bromander 1995 s. 9ff, Bäckström 1997 s. 
15). 
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dubblettsvar sorteras bort manuellt.43 Alla personuppgifter togs därefter bort 
ur databasen. Användarenkäten upprepades under 2004, dock efter viss be-
arbetning av några av frågorna. Det försvårar en fullständig jämförelse mel-
lan de båda undersökningstillfällena. Samtidigt motiveras de nya frågefor-
muleringarna av en önskan att göra en jämförelse med SCB:s nationella  
undersökning av människors internetanvändning (SCB 2004a). Tidsomfatt-
ningen för enkäten under insamlingsperioderna 2004 var densamma som år 
2001, liksom tillvägagångssättet vad avser identifiering och bortsortering av 
dubblettsvar44. 

Beträffande online-enkäten bör några principiella frågor diskuteras som 
rör möjligheten till representativitet vid den typen av enkätundersökningar. 
Även om förfaringssättet indikerar att 1046 unika svar har lämnats måste 
några reservationer göras. Det inte möjligt att fastställa hur representativ 
enkäten är i förhållande till Bibelsajtens besökare eftersom enkäten utgör ett 
helt frivilligt inslag på sajten under en viss begränsad tid. Tidigare studier 
ger inga entydiga indikationer huruvida online-enkäter attraherar svarande 
som är mer intresserade än genomsnittsbesökaren, eller om situationen är 
den motsatta (Dawson 2000 s. 4, 30, Højsgaard 2004 s. 140-149). En möj-
lighet är att enkätmaterialet har en överrepresentation av kyrkligt/frikyrkligt 
intresserade personer sett i relation till webbplatsens besökare i allmänhet. 
Men det utgör i så fall endast en spekulation och kan inte beläggas. Utöver 
detta tillkommer en sannolikhet för att en online-enkät besvaras av personer 
med en viss internetvana. Ytterligare ett metodproblem vid onlineenkäter är 
att det inte går att fastställa vilka individer som suttit vid datorn vid det aktu-
ella svarstillfället, eller om dessa förstått frågan. Det senare utgör å andra 
sidan, åtminstone principiellt, en invändning även vid postenkäter (Rosen-
gren & Arvidson 1997 s. 162). Givet dessa begränsningar utifrån onlineen-
kätens förutsättningar är resultatet ändå av intresse eftersom det ger en all-
män bild av attityder hos webbplatsens användare. I detta avseende kan den-
na undersökning betraktas som en grundläggande kartläggning inom ett om-
råde där få liknande studier finns (jfr Højsgaard 2004 s. 140-149). 

Semistrukturerade individintervjuer genomfördes utifrån en frågeguide. 
Vidare berördes intervjupersonernas erfarenhet av och attityd till nya bibel-
produkter, varvid några exempel på sådana förevisades. Intervjuerna varade i 
cirka 1 timme och 15 minuter. Intervjuerna spelades in på band och skrevs ut 
ordagrant. Dessa har genererat mellan 13 och 30 sidor text per intervju, 
sammanlagt 504 sidor. Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas 
hem-, studie- eller arbetsort, huvudsakligen i olika offentliga lokaler som 
exempelvis bibliotek. I syfte att garantera de svarandes anonymitet har upp-
gifter som kan möjliggöra identifiering maskerats. Även om svarspersonerna 

                               
43 En kvalitativ bedömning gjordes av dubblettsvaren. 
44 Däremot har inte kunnat kontrolleras i vilken utsträckning samma individer förekommer 
både 2001 och 2004. 
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vid undersökningstillfället var bosatta i södra Sverige eller Mellansverige, är 
deras uppväxtmiljöer betydligt mer spridda över större delen av landet. 1 
informant av 23 var född utomlands (Latinamerika) medan 1 var född i Sve-
rige av finska föräldrar. 

3.3. Forskningsetiska överväganden 
För forskning inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsom-
rådet finns etablerade etiska principer, som forskare har att respektera (Ve-
tenskapsrådet 2003). Syftet med sådana principer är dels att skydda de per-
soner som deltar i olika slag av empiriska studier, dels att säkerställa en ve-
tenskaplig kvalitet inom områdena insamling, analys och redovisning av 
forskningsuppgifter. Förekomsten av sådana principiella ställningstaganden 
fråntar dock inte forskaren från en medveten reflektion kring skilda moment 
i forskningsprocessen. Till forskning kring människor och dessas attityder 
hör därför en explicit reflexivitet kring hur material insamlas, bearbetas och 
presenteras i syfte att läsaren kan bilda sig en uppfattning om i vilken ut-
sträckning de principer som utgör de etiska utgångspunkterna applicerats på 
ett ansvarsfullt sätt. 

För denna avhandlings vidkommande innebär Vetenskapsrådets forsk-
ningsetiska principer, för det första, att intervjupersoner skall informeras om 
undersökningens syfte och sammanhang, det så kallade informationskravet. 
För befolkningsundersökningarna kan detta diskuteras i den meningen att 
undersökningens explicita syfte och sammanhang inte delgivits de intervju-
personer som tillfrågades inom ramen för Sifoundersökningen. Vid den ty-
pen av undersökningar45 tillställs nämligen intervjupersonerna ett antal frågor 
rörande skilda frågeområden, varför det inte är praktiskt möjligt att genom-
föra den typen av information om forskningsuppgiftens sammanhang som 
vore önskvärd med utgångspunkt enbart från en strikt tillämpning av boksta-
ven i detta krav från de forskningsetiska principerna. Däremot är tillväga-
gångssättet inte ovanligt där befolkningsurval tillfrågas om ett antal skilda 
frågeområden. Praktiska skäl torde utgöra den rimligaste och vanligast före-
kommande förklaringen till åsidosättandet av informationskravet i sådana 
sammanhang. Vid brevenkäter som SOM-undersökningen, eller besöksinter-
vjuer (delstudie 2 och 4) (med tillhörande enkätformulär som skickades in, 
delstudie 3) som NT-81 är det betydligt lättare att tillgodose informations-
kravet och där kan således noteras att kravet får anses uppfyllt. Frågan infin-

                               
45 Undersökningsföretaget Research International genomför varje vecka så kallade veckobus-
sar under varumärket Sifo Research. Företag och organisationer ges möjlighet att köpa enskil-
da frågor, vilka utöver ett antal bakgrundsvariabler tillhandahålls uppdragsgivaren, i detta fall 
Svenska bibelsällskapet (därutöver ställdes datafilen också till mitt förfogande). I fallet med 
frågorna om svenska folket och bibeln, 2001, publicerades även några frekvenstabeller på 
företagets hemsida. 
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ner sig också varför liknande omnibusundersökningar via telefon används så 
frekvent när nämnda forskningsetiska dilemma därmed följer som ett brev på 
posten. Det motiv som torde vara det mest avgörande, och även i det aktuella 
fallet är för handen, är undersökningsekonomiska skäl. Alternativet torde 
vara att ett antal forskningsfrågor inte skulle kunna besvaras. Slutsatsen att 
bristen gällande informationskravet vid en undersökning som Sifoundersök-
ningen är försumbar är självfallet inte den enda tänkbara, men jag menar 
emellertid att den bristen kan anses kompenserad av vinster i form av ny 
kunskap till en rimlig kostnad.  

Vidare kan konstateras att informationskravet uppfylls gällande övriga 
materialgrupper (användarenkäten respektive individintervjuerna). Rörande 
individintervjuerna gavs inledningsvis en mer allmän information för att inte 
riskera att störa den receptionsprocess som utgjorde en central del av själva 
intervjun. En något mer ingående information gavs genom den länk till insti-
tutionens hemsida som medföljde det e-postbrev varmed intervjutillfället 
bekräftades. Vidare gavs en ytterligare mer detaljerad information muntligt i 
samband med avslutningen av respektive intervju. Därmed bör informa-
tionskravet anses så långt möjligt uppfyllt.  

För det andra, innebär det så kallade kravet på samtycke, att intervjuper-
sonernas medverkan i undersökningen är frivillig. De intervjupersoner som 
medverkat vid ingående befolkningsundersökningar anses ha givit sitt sam-
tycke till deltagande i forskningen genom att de avlämnat sina svar. Detta 
gäller samtliga ingående befolkningsundersökningar, oberoende av distribu-
tionsform. För användarenkäten på Bibelsajten innebär kravet på samtycke 
att webbplatsens besökare hade en reell valmöjlighet att avstå från att delta i 
enkäten, vilket också var fallet. Vidare skedde rekryteringen av intervjuper-
soner till individintervjuerna bland användarenkätens svarspersoner på ett 
sådant sätt, att det för de tillfrågade intervjupersonerna gavs möjlighet att 
avstå från att delta i undersökningen (vilket skedde i något fall), eller att 
avbryta sitt deltagande (vilket inte inträffade).  

De forskningsetiska riktlinjerna uppmärksammar särskilda villkor då 
omyndiga personer utgör föremål för en forskningsuppgift. Personer som är 
15 år och äldre anses själva kunna lämna sådant samtycke. Syftet med rikt-
linjerna på detta område är att personer under 15 år inte anses kunna avgöra 
vidden av ett beslut om att delta i en undersökning på ett tillräckligt själv-
ständigt sätt. Riktlinjernas principer om respekten för den enskildes integritet 
och behovet av ett reellt samtycke fordrar därför att svarspersonen själv nå-
gorlunda kan bedöma konsekvenser av ett deltagande i forskning. Samtidigt 
fritar inte dessa rekommendationer forskaren från ansvaret att just för ung-
domar, som kan anses särskilt utsatta i forskningssituationen, vara särskilt 
tydlig och varsam i dylika kontakter. Mot bakgrund av en mångårig erfaren-
het av pedagogiskt arbete med ungdomar, har min avsikt varit att leva upp 
till detta. Sammantaget menar jag att av ovanstående resonemang framgår att 
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kravet på samtycke, eller annorlunda uttryckt intervjupersonernas frivillighet 
får anses uppfyllt. 

 För det tredje innebär konfidentialitetskravet att data från en undersök-
ning om människor och deras attityder presenteras på ett sådant sätt, att inga 
personuppgifter som kan leda till att enskilda intervjupersoner kan identifie-
ras. Detta beaktas i avhandlingsarbetet på följande sätt: För de ingående be-
folkningsundersökningarna fanns ingen möjlighet för forskaren att ta del av 
personuppgifter som skulle kunna möjliggöra identifiering av enskilda. 
Rörande användarenkäten på Bibelsajten valdes däremot ett tillvägagångssätt 
där svarspersonerna för att kunna delta i en utlottning av presentkort på bio-
biljetter behövde uppge vissa personuppgifter (inklusive e-postadress). Syf-
tet med att be om dessa uppgifter var tvådelat: dels att kontrollera den me-
todproblematik vilken tidigare berörts, dels användes dessa personuppgifter 
också för att komma i kontakt med intervjupersoner till individintervjuerna. 
Därefter makulerades personuppgifterna. Gällande individintervjuerna har i 
all redovisning av data intervjupersonernas namn fingerats. Dessutom har 
andra uppgifter (exempelvis ortnamn, församlingsbenämningar, egennamn) 
som bedömts kunna möjliggöra identifiering av enskilda maskerats. Därmed 
får anses att konfidentialitetskravet beaktats. 

Det fjärde kravet i Vetenskapsrådets principer är det så kallade nyttjande-
kravet. Därmed avses att uppgifter om personer ingående i undersökningen 
inte lämnas vidare av forskaren till utomstående för annat bruk. Exempel på 
en sådan användning skulle kunna vara om en forskare lämnar vidare en 
adressförteckning till ett företag eller organisation, eller annan forskare. En 
sådan oförsvarlig hantering skulle medföra att allmänhetens förtroende för 
forskaren skulle undergrävas väsentligt. Möjligen skulle man i det här aktu-
ella fallet kunna vända på resonemanget och hävda att de sekundäranalyser 
av andra forskares material som jag genomför i denna avhandling kunde 
tolkas som en form av sådan vidareförmedling av data. Emellertid ter sig en 
sådan farhåga överskattad, eftersom min tillgång till dessa andra forskares 
material skett under tillbörliga former. Såväl gällande materialet från 1984, 
uppföljningen 1999 som SOM-undersökningen från 2000 har jag fått aviden-
tifierade datafiler direkt från respektive primärforskare respektive efter pri-
märforskarnas medgivande från arkiv. Även nyttjandekravet har således 
beaktats.    

Sammantaget har jag med denna redogörelse velat visa, att jag för den in-
samling, bearbetning och presentation av forskningsmaterial som varit aktu-
ell för föreliggande forskningsuppgift tillgodosett relevanta delar av för hu-
manistisk och samhällsvetenskaplig forskning gällande etiska principer. Med 
hjälp av det material som beskrivits i detta kapitel kommer jag nu i de föl-
jande tre kapitlen ta mig an de forskningsfrågor som presenterades i kapitel 
2.  
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4 Svenska folket och bibeln 

I detta kapitel studeras svenska folkets förhållande till bibeln med hjälp av 
data från kvantitativa undersökningar. Avsikten är att undersöka bibelns 
ställning bland befolkningen i allmänhet genom att kartlägga tillgången till 
och användningen av bibeln som bok och i andra former, samt attityder till 
bibeln och dess betydelse. Härmed belyses den första av avhandlingens tre 
frågeställningar, nämligen: vilka tar del av, eller kommer i kontakt med, 
bibeln på olika sätt – direkt och indirekt? Når bibeln via olika medier utanför 
kyrkorna, eller är det företrädesvis de regelbundna bibelläsarna i kyrkor och 
samfund som också använder sig av dessa medieringsformer av bibeln? De 
områden som här behandlas rör för det första människors tillgång till bibeln, 
alltså i vilken utsträckning man i hemmet har tillgång till bibeln som bok. 
För det andra undersöks huruvida bibeln som bok läses. För det tredje under-
söks befolkningens bibelsynsuppfattningar. Ytterligare ett område som un-
dersöks är, för det fjärde, människors kontakt med bibeln i andra former. För 
det femte avhandlas människors syn på bibelns kulturella betydelse. I anslut-
ning därtill görs en jämförelse med befolkningens relation till en annan reli-
giös och kulturell institution i det svenska samhället, nämligen Svenska kyr-
kan. Resultaten sammanfattas i en diskussion om bibeln fungerar som en 
symbol för det kollektiva minnet. Framställningen inleds med en kortfattad 
tillbakablick, varpå sedan område för område behandlas. Jämförelser med, 
och i vissa fall reanalyser av, tidigare studier sker löpande i anslutning till 
respektive område. 

De materialgrupper som kommer till användning i detta kapitel är fyra till 
antalet. Hur dessa relateras till varandra och andra metodfrågor har mer in-
gående redan berörts i föregående kapitel, varför här endast ges en kortfattad 
beskrivning av vilka datamängder som utgör materialet för framställningen i 
detta kapitel. Först och främst analyseras data från den telefonintervjuunder-
sökning kring svenska folkets syn på bibeln som på uppdrag av Svenska 
bibelsällskapet i maj 2001 genomfördes av Sifo. Sifo-undersökningen omfat-
tar 1000 tillfrågade i åldrarna från 15 år och uppåt. Ingen övre åldersgräns 
fanns i urvalet. Härutöver används data som ställts till mitt förfogande av 
andra forskare. Det gäller datamängder dels från 1984 års befolkningsunder-
sökning om svenska folket och bibeln som genomfördes inom ramen för 
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forskningsprojektet NT-8146, dels från en uppföljande telefonintervjuunder-
sökning hösten 1999, där tre av frågorna från 1984 upprepades.47 Vidare 
används data från den så kallade SOM-undersökningen år 2000, där ett riks-
representativt befolkningsurval om 1842 personer i åldrarna 15-85 år besva-
rade en brevenkät där utöver frågor om politiskt intresse och medievanor 
också inkluderades en tidigare använd fråga om bibelsyn.  

4.1. Bibeln och Bibel 2000 – i varje hem och stuga? 
Som Pettersson (1986 s. 7) framhåller var bibeln under de första århundra-
dena efter reformationen en bok som det var få förunnat att äga. Den bok 
som i någon och ökande utsträckning återfanns i de svenska hemmen vid 
början av 1700-talet var katekes eller psalmbok, och mer sällan – var tjugon-
de hem – en bibel (Pleijel 1975 hos Pettersson 1986 s. 7). Istället kom man 
framför allt i kontakt med bibeln i samband med det livslånga lärande som 
det kyrkliga undervisnings- och förhörssystemet innebar med gudstjänster, 
husförhör, flyttningsförhör etc (Selander 1986, Pettersson 1986 s. 8f). Bibeln 
var därför något man lyssnade till, inte läste (i direkt mening). Under 1800-
talet spreds dock med hjälp av framför allt Svenska Bibelsällskapet (med 
assistans av Brittiska Bibelsällskapet) biblar och Nya testamenten i en om-
fattning som medförde att det vid början av 1900-talet fanns en bibel i ”så 
gott som alla svenska hem” (Pettersson 1986 s. 8). Ett knappt sekel senare, 
1984, kan noteras att 89 % av befolkningen har tillgång till en bibel i hem-
met (Pettersson 1986 s. 20).48 

I befolkningsundersökningen som genomfördes i maj 2001, efterfrågades 
om man fått eller köpt den nya bibelöversättningen, Bibel 2000. Valet att 
fråga om just denna specifika bibelöversättning motiveras av det samman-
hang i vilken undersökningen emanerade, en förutsättning som diskuterades 
i föregående kapitel. Följande fråga ställdes: ”Har du fått och/eller köpt den 
nya bibelöversättningen, Bibel 2000?”49 Tabell 3 presenterar en översikt över 
svarsfördelningen. Nästan 15 % av de tillfrågade har antingen fått eller köpt 
den nya bibelutgåvan, Bibel 2000. Hälften av dessa, eller 7,4 % av samtliga, 
har fått den, medan den andra halvan anger att de själva har köpt den.  

                               
46 Även om datainsamlingen för ett par delstudier inte slutfördes förrän vårvintern år 1985 
används årtalet 1984 för att datera hela materialet från undersökningen (Pettersson 1986 s. 97-
103). 
47 Undersökningen 1999 genomfördes med telefonintervjuer under hösten, ungefär en månad 
innan den nya bibelöversättningen överlämnades. Ett representativt befolkningsurval om 1148 
individer i åldrarna 18-75 år besvarade tre frågor om bibelläsning, kontakt med bibeln på 
andra sätt och huruvida man ansåg bibeln viktig (Pettersson 2000). 
48 Delstudie 2 i NT 81-projektet, 1104 besöksintervjuer med ett riksrepresentativt befolk-
ningsurval i åldrarna 16-74 år. 
49 Följande svarsalternativ erbjöds: Ja, fått; Ja, köpt; Ja, både fått och köpt; Nej; Tveksam, vet 
ej. 
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Tabell 3.  Relativ andel som anger att de fått eller köpt Bibel 2000.  

Fått/köpt Bibel 2000  n=1000  
Ja, fått  7,4 
Ja, köpt 6,4 
Ja, både fått och köpt 1,0 
Nej, Tveksam, vet ej 85,2 
Summa 100,0 

Denna Sifo-intervju genomfördes i slutet av maj 2001, alltså ett och ett halvt 
år efter utgivningen av Bibel 2000, respektive ett halvt år innan den slutliga 
utgivningen av den kompletta versionen av helbibeln med noter. Mot bak-
grund av den förhållandevis korta lanseringstiden (halvtannat år) är det värt 
att notera att 15 % av de svarande, vilket skulle motsvara en sjättedel av den 
svenska befolkningen, redan vid denna tidpunkt anger att de har fått eller 
köpt Bibel 2000. Det är inte orimligt att anta, att detta sammanhänger med en 
aktiv lanseringsinsats av kyrkor och samfund, som exempelvis tagit sig ut-
tryck genom gåvor av olika slag. Detta skymmer dock inte det faktum att 
Bibel 2000 också aktivt har inhandlats av ett stort antal personer i Sverige: 
7,4 % skulle motsvara drygt en halv miljon svenskar. Det är också möjligt att 
sätta dessa uppgifter i relation till förlagens egna försäljningsuppgifter, vilka 
återges av Svenska Bibelsällskapet (2004). Där framgår att under de första 
åren av försäljning såldes 980 333 nya biblar (till och med slutet av år 
2003).50 Det är också intressant att jämföra med uppgiften att år 1984 uppgav 
27 % av den vuxna befolkningen att de hade NT-81 (Pettersson 1986 s. 26). 

Ett närmare studium av enkätens första fråga ger möjlighet att kontrollera 
hur innehav av Bibel 2000 förhåller sig till bakgrundsvariablerna kön respek-
tive ålder.  
 
Tabell 4. Innehav av Bibel 2000 och kön, relativa andelar.  

Kön51 Fått och/eller köpt Bibel 2000 

Män      
n=442 

Kvinnor 
n=558 

Totalt 
n=1000 

Ja (fått, köpt, både köpt och fått) 12,0 17,0 14,8 
Nej (nej, tveksam, vet ej) 88,0 83,0 85,2 
Summa 100,0 100,0 100,0 

 

                               
50 Denna typ av försäljningsstatistik kan givetvis vara svårtolkad genom att här också ingår 
institutionsförsäljning till kyrkor, skolväsende, lagerhållning, etc. Gällande försäljningen av 
Nya testamenten under motsvarande period, 1 034 844, uppges exempelvis en ”huvuddel” 
utgöras av Gideoniternas utdelningsexemplar, och således ej regelrätt försäljning till enskilda 
(Svenska Bibelsällskapet 2004). 
51 p<.05. 
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Om först kön studeras som bakgrundsvariabel, har 17 procent av kvinnorna, 
jämfört med 12 procent av männen, fått och/eller köpt Bibel 2000 (Tabell 4). 
Samtidigt som denna skillnad går i den riktning som man kunde förvänta sig 
mot bakgrund av tidigare forskning om kvinnors högre intresse för såväl 
religion som skönlitteratur är det intressant att notera att skillnaderna inte är 
större. Observationen låter sig också väl förenas med en närmare granskning 
av skillnaden mellan män och kvinnor i detta avseende. Den granskningen 
ger nämligen vid handen att kvinnor i högre utsträckning än män angett att 
de fått Bibel 2000, men att kvinnor och män i lika stor utsträckning köpt den. 
Det skulle kunna tyda på att samhällets könsrollsförväntningar innefattar en 
större social acceptans för kvinnors religiösa intresse jämfört med mäns 
(Hamberg 1992, Lövheim 2004a s. 37ff). 
Tabell 5. Relativa andelar som fått/köpt Bibel 2000 och ålder. 

Har du fått eller köpt Bibel 
2000?           

Åldersintervaller52 

  15-29 år 
n=217 

30-49 år 
n=329 

50-64 år 
n=254 

65- år 
n=200 

Totalt 
n=1000 

  

Ja, fått 7,9 7,0 7,1 8,0 7,4 
Ja, köpt; Ja, både fått och köpt 3,2 6,1 9,9 11,1 7,4 
Nej; Tveksam, vet ej 88,9 86,9 83,0 80,9 85,1 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Samma fråga jämförs också med ålder som bakgrundsvariabel. Denna analys 
ger vid handen att det finns signifikanta åldersskillnader när det gäller om 
man har fått och/eller köpt den nya bibelöversättningen. Det är en större 
andel av åldersgruppen över 50 år som anger att man har Bibel 2000. En 
närmare analys visar att åldersgrupperna i lika stor utsträckning svarat att de 
fått Bibel 2000, medan den funna skillnaden åldersgrupperna emellan hänför 
sig till att grupperna under 50 år i mindre utsträckning köpt Bibel 2000. Med 
andra ord har de yngre i lägre utsträckning aktivt försett sig med den nya 
bibelöversättningen. Det utgör ett intressant resultat som det finns anledning 
att återkomma till. I sammanhanget kan också som en jämförelse noteras att 
Pettersson i sin undersökning av innehavet av NT-81 (1986 s. 26) fann att 
den klart största andelen av innehavare av NT-81 fanns bland de yngsta ål-
dersklasserna. Skillnaderna var mycket tydliga: 48 % av 16-20-åringarna 
jämfört med 20 % av 66-74-åringarna Jämfört med den aktuella undersök-
ningen gick alltså åldersskillnaderna år 1984 i motsatt riktning. Som Petters-
son påpekar är införandet av en ny bibelöversättning en process som tar lång 
tid och som kan beskrivas i termer av att olika generationer glider isär. Detta 
menade han skulle ske genom att de yngre åldersgrupperna i högre grad tar 
till sig den nya bibelöversättningen, medan de äldre befolkningsgrupperna 

                               
52 p<.05. 
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inte gör detta i samma utsträckning. Detta menar han delvis sammanhänger 
med gåvor i samband med konfirmation. Vad som framkommit i föreliggan-
de undersökning från år 2001 är dock, anmärkningsvärt nog, att innehavet av 
den nya bibelöversättningen inte längre leds av yngregrupperna, utan att 
dessa på ett signifikant sätt halkar efter gällande innehav av Bibel 2000. 
Konfirmationsfrekvensen har, som påpekades i kapitel 2, sjunkit ytterligare 
sedan NT-81-projektets undersökningar genomfördes. Detta är givetvis en 
betydelsefull iakttagelse som jag återkommer till i analyskapitlet.  

Det har således konstaterats att det vid undersökningstillfället i maj 2001 
var omkring var sjätte svensk som för egen del kan sägas ha tillgång till Bi-
bel 2000. Vidare är det något fler bland kvinnor respektive äldre som har den 
nya bibelöversättningen.  Medan det är lika vanligt bland yngre som äldre att 
man har fått bibeln, är det mindre vanligt att 15-29-åringarna själva köpt den 
nya bibelutgåvan.  
 

4.2. Bibelläsning 
Nästa fråga som berörs i detta kapitel är huruvida bibeln läses. De undersök-
ningar av svenska folkets bibelläsning som genomförts under 1900-talet, 
indikerar att enskild bibelläsning aldrig varit särskilt utbredd. Vidare framgår 
att klara samband finns mellan enskild bibelläsning och kyrkligt och religiöst 
intresse – som exempelvis gudstjänstbesök. Av Petterssons forsknings-
genomgång (1986 s. 10) framgår bland annat att det vid 1950-talets ingång 
var 16 % av befolkningen som läste bibeln regelbundet, 25 % tillfälligt, 
ibland, och 60 % mindre än så. Även här fanns mycket tydliga åldersskillna-
der, där yngre i högre utsträckning än äldre var aldrig- eller sällanläsare. I en 
longitudinell jämförelse framgår att bibelläsningen genomgick en allmän 
nedgång mellan 1949 och 1984. Under perioden är andelen regelbundna 
bibelläsare i stort sett oförändrad, medan andelen tillfälliga bibelläsare hal-
verats och aldrigläsarnas skara fördubblats. Minskningen av andelen tillfäl-
lighetsläsare hänför sig till tiden mellan 1970 och 1984, medan ökningen av 
andelen aldrigläsare ägt rum under hela perioden. Pettersson noterar i en 
jämförelse med gudstjänstbesöksfrekvensen under samma period att denna 
inte förändrats på samma radikala sätt, utan mer genomgått en mer allmän, 
svag minskning (Pettersson 1986 s. 51) och han konstaterar att:  

Den bild man får av de olika undersökningarna är snarare att andelen regel-
bundna bibelläsare hela tiden varit begränsad till en minoritet om ca en tion-
del av den vuxna befolkningen /…samt att…/ privat, enskild bibelläsning va-
rit mer eller mindre begränsad till dem som deltar aktivt i kyrkornas och sam-
fundens gudstjänstliv. … Det skulle framför allt vara de som kommer i mer 
eller mindre regelbunden kontakt med församlingarnas gudstjänstliv som 
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kommer i regelbunden kontakt med bibeln. Det skulle gälla i historisk tid och 
i nutid. (Pettersson 1986 s. 10f) 

Det var mot den bakgrunden som projekt NT-81 tillskapades med syfte att 
studera svenska folkets mottagande av den del av Bibelkommissionens bi-
belöversättning som gavs ut 1981, Nya testamentet (NT-81). Forskningspro-
jektet initierades av Svenska Bibelsällskapet tillsammans med Bibelkommis-
sionen (Hansson 1990b s. 7). I samfundens förberedelsearbete inför motta-
gandet av en ny bibelöversättning var språkdräktens betydelse för bibellä-
sandet ett centralt tema, och det var inte ovanligt att man från samfundshåll 
ställde höga förväntningar på den nya översättningen. Intresset för att studera 
mottagandet av NT-81 bör ses i detta sammanhang. I ett flertal studier un-
dersöktes spridningen och läsningen av bibeln, baserat på religionssociolo-
giska undersökningar bland representativa urval av svenska folket (Petters-
son 1986, 1990), liksom strategiska grupper av bibelanvändare, såsom regel-
bundna bibelläsare (Straarup 1987, 1990), skolelever, lärarkandidater och 
vuxenstuderande (Svensson 1986, 1989, 1990, Elsinger 1992, Olingdahl 
1986); respektive förkunnare och kyrkobesökare (Gustafsson 1990a, 1990b, 
1990c).  

Även om ett grundläggande samband mellan gudstjänstdeltagande och 
regelbunden bibelläsning kan noteras också i undersökningarna från 1980-
talet, finns variationer gällande bibelläsningsfrekvens. Det är exempelvis 
tydligt att de som regelbundet deltar i gudstjänst i Svenska kyrkan särskiljer 
sig på det sättet att mindre andelar av dem läser bibeln lika ofta som frikyr-
kornas gudstjänstdeltagare. Den mest frekventa bibelläsningen skedde bland 
de regelbundna gudstjänstdeltagare, som också hade en religiös, bokstavlig 
eller en religiös, symbolisk syn på bibeln, och dessa grupper befanns vara en 
liten och gradvis minskande minoritet av befolkningen (Pettersson 1986, 
1990). Vidare lyfter Pettersson fram att regelbunden bibelläsning också vid 
en internationell jämförelse framstår som en angelägenhet för små minorite-
ter, men när det gäller Sverige är denna minoritet ännu mindre än i exempel-
vis Norge, Finland, Storbritannien och Frankrike (1990 s. 43). Trots denna 
koppling mellan regelbunden bibelläsning och regelbundet gudstjänstdelta-
gande, kunde Pettersson i en senare undersökning (2000) konstatera att bi-
belläsningen i kontrast till gudstjänstdeltagandet inte fortsatt att minska. 
Hans slutsats av jämförelsen mellan 1984 och 1999 var att den oförändrade 
nivån på bibelläsningen kunde ses som ett positivt undantag till en allmänt 
nedåtgående tendens. Omkring 8 % av de svarande53 var regelbundna bibel-
läsare (1,9 % dagligen, 3,1 % varje vecka, 3,4 % varje månad). Detta åskåd-
liggörs i nedanstående tabell, tillsammans med jämförbara värden för guds-
tjänstdeltagande från åren 1981 respektive 1990: 

                               
53 Petterson 2000.  
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Tabell 6. Jämförelse bibelläsnings- och gudstjänstbesöksfrekvens 1981/1984/1999. 

Bibelläsning54 1984 1999  Gudstjänstbesök55 1981 1999 

Regelbundet (vecka, dag) 4,2 5,0  Regelbundet (vecka) 5,7 3,7 

Regelbundet (månad) 2,5 3,4  Regelbundet (månad) 8,8 5,6 

Sporadiskt 26,0 25,5  Sporadiskt 31,1 35,0 

Aldrig 67,3 66,1  Aldrig/nästan aldrig 54,4 58,7 

Summa 100 100  Summa 100 103 

Av tabellen framgår att den regelbundna bibelläsningen inte minskat mellan 
1984 och 1999, vilket utgör en kontrast till den minskning som redovisas för 
det regelbundna gudstjänstdeltagandet mellan åren 1981 och 1999. Det före-
faller alltså som om den regelbundna bibelläsningen förhåller sig på ett annat 
sätt till den rådande sekulariseringstrend som berördes i kapitel 2. Sekulari-
seringen sades där ha bidragit till minskat gudstjänstdeltagande vilket obser-
verats för gudstjänstfrekvensen så långt som in på 1990-talet. Det är mot den 
jämförelsen som observationen att bibelläsningen inte minskat under mot-
svarande tid bör ses. Denna iakttagelse är värd att observera och ägnas upp-
märksamhet längre fram i denna avhandling. 

Det finns således skäl att se närmare på vilka de är som läser bibeln. I föl-
jande tabeller studeras bibelläsningen år 2001 i förhållande till bakgrundsva-
riablerna kön respektive ålder56.  
 

                               
54 Pettersson 2000 och egna beräkningar. För att möjliggöra en fullständig jämförelse används 
data för jämförbara åldersgrupper (18-74 år). Som diskuteras i kapitel 8 kan noteras att under-
sökningen 1984 var en besöksintervju medan 1999 baseras på telefonintervjuer. 
55 Data gällande gudstjänstbesöksfrekvensen 1981 respektive 1999 är här hämtad från den 
europeiska värderingsstudien EVS/WVS, hos Pettersson 2001 s. 251. Med gudstjänst avses 
här ”gudstjänst, bortsett från dop, vigsel, begravning”, i såväl Svenska kyrkan som andra 
samfund. Även om olika undersökningar visar något skiftande värden är ändå den sjunkande 
tendensen för gudstjänstbesök under perioden tydlig. 
56 I förhållande till undersökningarna från 1984 och 1999 finns en skillnad i frågeformulering. 
2001 ingick frågan om bibelläsning som ett alternativ, i en fråga om olika sätt att ha kontakt 
med bibeln (”Man kan komma i kontakt med bibeln på olika sätt. Hur ofta har du kommit i 
kontakt med bibeln på något av följande sätt?”). 1984 respektive 1999 ställdes en direkt fråga 
om hur ofta individen läser bibeln (”Ungefär hur ofta läser Du i bibeln?”). Detta förhållande 
diskuteras utförligare i kapitel 3. 
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Tabell 7. Bibelläsningsfrekvens och kön, relativa andelar.  

Kön57 Kontakt med bibeln genom att läsa 
den Män  

n=442 
Kvinnor 
n=558 

Totalt 
n=1000 

Mycket ofta 2,3 3,6 3,0 
Ganska ofta 3,4 8,8 6,4 
Ganska sällan 15,8 18,8 17,5 
Mycket sällan eller aldrig 77,8 68,6 72,7 
Tveksam, vet ej 0,7 0,2 0,4 
Summa 100,0 100,0 100,0 

Av Tabell 7 framgår att kvinnor läser bibeln oftare än män: 12,4 % av kvin-
norna läser bibeln mycket ofta eller ganska ofta jämfört med 5,7 % av män-
nen. Andelen kvinnor som aldrig eller mycket sällan läser bibeln uppgår till 
två tredjedelar, vilket kan jämföras med lite mer än tre fjärdedelar av män-
nen. Sambanden mellan kön och bibelläsning innebär alltså att kvinnor i 
större utsträckning än män anger att de ofta läser bibeln, medan det i högre 
grad är män som uppger att de mycket sällan eller aldrig läser bibeln. Dessa 
resultat motsvarar de förväntade (Pettersson 1986 s. 58, 73, Hamberg 1992 
s. 54f).  
 
Tabell 8. Bibelläsning och åldersgrupp, relativa andelar.  

Åldersgrupp58 Kontakt med bibeln… 
genom att läsa den 15-29 år 

n=217 
30-49 år 
n=329 

50-64 år 
n=254 

65- år 
n=200 

Totalt 
n=1000 

Mycket ofta 1,8 3,0 1,6 6,0 3,0 
Ganska ofta 3,7 3,6 8,7 11,0 6,4 
Ganska sällan 13,4 15,2 16,5 27,0 17,5 
Mycket sällan eller aldrig 81,1 77,5 72,8 55,5 72,7 
Tveksam, vet ej  0,0 0,6 0,4 0,5 0,4 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

När det gäller variabeln ålder kan ännu tydligare skillnader noteras: Skillna-
den i bibelläsningsfrekvens mellan den äldsta åldersgruppen och den yngsta 
är större än den ovan diskuterade skillnaden mellan kvinnor och män. Ål-
dersskillnaden går i förväntad riktning, det vill säga att äldre i större ut-
sträckning än yngre är regelbundna bibelläsare. Vidare framgår av tabellen  
ovan att åldersskillnaden gäller både andelen som mycket eller ganska ofta 
läser bibeln (17 % av de över 65 år anger detta, jämfört med 5,5 % i ålders-
gruppen 15-29 år) och andelen som mycket sällan eller aldrig läser bibeln 

                               
57 p<.001. 
58 p<.001. 
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(fyra av fem 15-29-åringar har svarat detta alternativ vilket kan jämföras 
med drygt varannan över 65 år). En jämförelse med Petterssons analyser från 
1984 års undersökning (Pettersson 1986 s. 52-55) visar att liknande ålders-
skillnader som här presenterats, också förelåg i 1984 års undersökning. Där 
observerades stigande andelar regelbunden bibelläsning i äldregrupperna, 
medan så kallad ”rituell högtidsläsning” befanns lika vanligt i samtliga ål-
dersgrupper. Vidare visade Pettersson att andelen som aldrig läste bibeln var 
högre i yngregrupperna. För att förklara dessa resultat använde han en stabi-
litetsteori, varmed avses att individens religiösa engagemang antas förbli i 
stort sett oförändrat allteftersom individen åldras. Även om jämförelsen av 
resultaten från de båda undersökningstillfällena inte baseras på en fullständig 
överensstämmelse avseende frågeformulering, menar jag att den ändå indi-
kerar att för vad Pettersson betecknar som den viktigaste socioekonomiska 
variabeln i sammanhanget, ålder, föreligger en grundläggande kontinuitet 
över tid. Detta utgör ett av de resultat, centrala för avhandlingens syfte, som 
jag kommer att återvända till i analyskapitlet. 

4.3. Synen på bibeln 1984 och 2000 
Ett annat sätt att undersöka bibelns ställning bland svenska folket är att un-
dersöka hur människor svarar på en direkt fråga om bibelsyn. Inledningsvis 
studeras hur de svarande ställer sig till några alternativa formuleringar om 
bibelsyn. Frågeformuleringen härrör från NT-81-projektets enkätundersök-
ning från 1984 (Pettersson 1986) och syftar att ringa in grundläggande skill-
nader i synen på bibeln och dess karaktär. Där undersöktes de svarandes 
bibelsynsuppfattning med hjälp av följande fråga: ”Det finns olika sätt att se 
på Bibeln. Vilken av följande uppfattningar ligger närmast Din egen? a. Bi-
beln är Guds rena ord och därför är den bokstavligen sann. b. Bibeln har 
inspirerats av Gud men den är skriven av människor och måste därför tolkas 
på nytt i varje tid. c. Bibeln innehåller mycken livsvisdom men Gud har inte 
påverkat den på något speciellt sätt. d. Bibeln är bara en vanlig bok. e. Jag 
har ingen uppfattning om detta.” (Pettersson 1986 s. 107). 

 Som Gustafsson (1990c s. 78) påpekar verkar det ibland vara lättare för  
religionssociologer än för företrädare för kyrkor och samfund                        
själva att etikettera den bibelsynsuppfattning59 som präglar de egna samman-

                               
59 Begreppet bibelsyn kan ofta anses motsvara någon form av uppfattning om på vilket sätt en 
person anser att bibeln är Guds ord. Pettersson (1986 s. 87) tydliggör att begreppet bibelsyns-
uppfattning går utöver detta genom att även personer som helt tar avstånd från religiösa utsa-
gor om bibeln som bok därmed kan klassificeras såsom hysande en uppfattning om bibeln, i 
mer allmän mening. För den jämförande analysen är det väsentligt att begreppet bibelsyns-
uppfattning möjliggör en sådan vidare operationalisering av människors attityd till bibeln och 
dess innehåll. Samtidigt kommer för att möjliggöra en semantisk variation begreppen här att 
användas omväxlande och synonymt. 
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hangen. Samtidigt innebär det att inte ens i projekt NT-81 användes en en-
hetlig terminologi, trots att samma enkätfråga om bibelsynsuppfattningar där 
analyserades av flera författare60. De benämningar som jag har valt att stanna 
inför och använda i mitt fortsatta resonemang återfinns i tabell 9.61 Jag väljer 
i anslutning till Gustafsson (1990c s. 77ff) att för påstående a använda be-
nämningen bokstavlig bibelsynsuppfattning. Enligt detta synsätt är bibelor-
det överordnat andra tolkningssystem. Påstående b väljer jag att benämna 
symbolisk bibelsynsuppfattning. Påståendena a och b har det gemensamt att 
de uttrycker en religiös uppfattning om bibeltexten, varför detta får utgöra 
benämning på den sammanslagna kategorin. Av de religiösa uppfattningarna 
särskiljer sig påstående b genom att ge uttryck för att en mänsklig tolknings-
process är nödvändig i varje tid. Således avvisas enligt denna syn det första 
påståendets antagande om bibeln som bokstavligen sann. För påstående c 
använder jag benämningen humanistiskt-existentiell. Grundmeningen med 
en humanistiskt-existentiell bibelsynsuppfattning är att bibeltexten uppfattas 
innehålla ”… mycken livserfarenhet men [sakna] gudomligt ursprung” (Pet-
tersson 1986 s. 89).  Påstående d betecknar jag som uttryck för en uppfatt-
ning som bäst betecknas med begreppet allmän-litterär. En kategorisering av 
de sammanslagna påståendena c och d, benämns lämpligen humanistisk, 
eftersom det som skiljer denna kategori från föregående – den religiösa – är 
just att man ser bibeln som en mänsklig produkt. Skillnaden mellan påståen-
de c och d menar jag ligger i uppfattningen om hur särskild man anser bibeln 
vara. Medan påstående d avser en uppfattning där bibeln är som vilken bok 
som helst, innebär påstående c uppfattningen att bibeln också rymmer 
”mycken livsvisdom” vilket alltså skulle särskilja den från ”bara en vanlig 
bok”. Slutligen reflekterar påstående e en uppfattning som uttrycker osäker-
het, varför jag väljer att stanna inför benämningen osäker för den sista kate-
gorin. De fem bibelsynsuppfattningarna och de tre huvudkategorier som 
emanerar ur dessa framgår av tabell 9. 

                               
60 Pettersson (1986 s. 88f) formulerar utifrån svarsalternativen a-e följande bibelsynsuppfatt-
ningar: fundamentalistisk, religiös hermeneutisk, humanistiskt existentiell, allmän-litterär 
respektive osäker. Straarup (1987 s. 22) benämner kategorierna för påståendena a-c kreatio-
nistisk, teologisk hermeneutisk respektive humanistiskt existentiell. Ytterligare en annan 
terminologi svarar Gustafsson för (1990c s. 78): bokstavlig, symbolisk respektive (för c-e) 
icke-religiös bibelsyn (literal, symbolic, non-religious view). 
61 Längre fram i denna avhandling, i kapitel 6, kommer närmare att studeras hur nominell 
bibelsyn uttryckt med hjälp av dessa påståenden i praktiken aktualiseras i mötet med en bibel-
text. I samband med det diskuteras också problem med kategorisering av bibelsynsuppfatt-
ningar (jfr Hamberg 1992 s. 18f). 
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Tabell 9. Översikt över benämningen av bibelsynsuppfattningar. 

 

Det finns endast ett fåtal tidigare undersökningar som gäller allmänna be-
folkningsurval och bibelsynsuppfattningar och den mest framträdande av 
dessa är NT-81-projektets från 1984. I nedanstående tabell görs resultat från 
denna till föremål för en tidsmässig jämförelse med en ny undersökning från 
år 2000 i vilken exakt samma frågeformulering återanvändes. Här jämförs 
alltså hur representativa befolkningsurval vid två tidpunkter ställer sig till 
den nämnda bibelsynsfrågan62. 
Tabell 10. Bibelsynsuppfattning 1984 och 2000, relativa andelar. 

Bibelsynsuppfattning 
 

Befolknings-
urval 16-74 år 
n=1005 

Befolknings-
urval 16-74 år 
n=1702 

Förändring63 
procent-
enheter 

 1984 (NT-81) 2000 (SOM)  
Bokstavlig 11,5 7,1 -4,4 
Symbolisk 32,2 28,6 -3,6 
Humanistiskt-existentiell 24,5 27,9 +3,4 
Allmän-litterär 5,2 11,3 +6,1 
Osäker 26,6 25,0 -1,6 
Summa 100 100  

Av Tabell 10 framgår, att en dryg tredjedel, eller drygt 35 % av de tillfråga-
de år 2000 anger en religiös bibelsynsuppfattning, och att något fler, eller 
drygt 39 % anger en humanistisk bibelsynsuppfattning, samt att var fjärde 
var osäker. Av tabellen framgår också att svenska folkets bibelsynsuppfatt-
ningar förändrats på ett statistiskt signifikant sätt mellan åren 1984 och 2000. 
De båda humanistiska bibelsynsuppfattningarna, såväl den humanistiskt-
existentiella som den allmän-litterära, har ökat på bekostnad av de båda reli-
giösa bibelsynsuppfattningarna, det vill säga den bokstavliga respektive den 
                               
62 År 1984 tillfrågades ett befolkningsurval i åldrarna 16-74, medan undersökningen år 2000 
omfattade ett åldersspann mellan 15-85 år. För jämförelsens skull används här endast indivi-
der mellan 16-74 år. 
63 p<.001. 

Enkätfråga Bibelsynsuppfattning 
a. Bibeln är Guds rena ord och därför är den bokstavli-
gen sann. 

Bokstavlig 

b. Bibeln har inspirerats av Gud men den är skriven av 
människor och måste därför tolkas på nytt i varje tid. 

Symbolisk 

R
eligiös 

c. Bibeln innehåller mycken livsvisdom men Gud har 
inte påverkat den på något speciellt sätt. 

Humanistiskt-
existentiell 

d. Bibeln är bara en vanlig bok. Allmän-litterär 

H
um

a-
nistisk 

e. Jag har ingen uppfattning om detta. Osäker 
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symboliska. Andelen som hyser en osäker uppfattning kvarstår huvudsakli-
gen oförändrad. Av analysen framgår alltså, att här påvisats att bibelsyns-
uppfattningarna förskjutits i humanistisk riktning.  

De förändringar som ovan beskrivits är förvisso inte stora, men det är min 
bedömning att de ändå beskriver något av vad jag med Pettersson (2000) 
skulle vilja kalla bibelns rörelse ut från kyrkorummen. När han använde 
uttrycket ingick inga direkta frågor om bibelsynsuppfattning i materialet.  
När det gäller bibelsynsfrågan tar sig denna rörelse uttryck som en minsk-
ning av andelen som har en religiös bibelsynsuppfattning, och en motsvaran-
de ökning av andelen med en humanistisk bibelsynsuppfattning. Samman-
fattningsvis kan detta tolkas som en rörelse från en traditionell kristen upp-
fattning om bibeln i riktning mot en avtraditionaliserad uppfattning. 

Ytterligare en reflektion utifrån från tabell 10 som är väsentlig att lyfta 
fram är den relativa andel, så många som 75 % av svarspersonerna (år 2000), 
som har en uppfattning om bibeln. Det är inte fler än var fjärde tillfrågad 
som anger att de inte har en uppfattning om bibeln i detta avseende. För tre 
av fyra tillfrågade är alltså bibelsynsfrågan ett spörsmål där man har en åsikt. 
Det kan ses i ljuset av de relativa befolkningsandelar som är regelbundna 
bibelläsare respektive regelbundet deltar i gudstjänster64. Denna väsentliga 
observation återkommer jag till i resonemanget om bibelns kulturella bety-
delse som förs i avsnitt 4.6. 

Ovan konstaterades en förändring över tid gällande bibelsynsuppfattning-
ar. En fråga som infinner sig i anslutning till dessa observationer är samti-
digt, om det finns ålders- och generationsskillnader som kan bidra till att 
förklara dessa iakttagelser? Skiljer sig ungdomarna från de medelålders och 
äldre? Om generationsskillnader kunde observeras skulle de skillnader mel-
lan 1984 och 2000 som diskuterats ovan kunna belysas på ett mer allsidigt 
sätt. Detta undersöks därför i nedanstående tabell, där data från bibelsynsfrå-
gan från SOM-undersökningen år 2000 analyseras för fyra åldersgrupper. 
Tabell 11. Bibelsynsuppfattning och ålder år 2000, relativa andelar. 

Åldersklass65  Bibelsynsuppfattning 
15-29 år 
n=393 

30-49 år 
n=587 

50-64 år 
n=467 

65-85 år 
n=387 

Totalt 
n=1834 

Bokstavlig 5,2 5,6 5,5 13,7 7,1 
Symbolisk 24,7 30,2 30,8 27,4 28,6 
Humanistiskt-existentiell 28,1 25,9 29,9 28,6 27,9 
Allmän-litterär 17,1 13,3 7,4 6,8 11,3 
Osäker 24,9 25,0 26,4 23,5 25,0 
Summa 100 100 100 100 100 

                               
64 7 % angavs tidigare i kapitlet som regelbundna bibelläsare, och andelen regelbundna guds-
tjänstdeltagare är omkring 7-10 %. Andelen osäkra i bibelsynsfrågan, 25 %, kan jämföras med 
andelen icke medlemmar i Svenska kyrkan, som är drygt 20 % (se vidare kapitel 2). 
65 p<.001. 
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Vid en åldersmässig jämförelse bland de svarande i 2000 års undersökning 
om bibelsyn (Tabell 11), framgår att det finns tydliga skillnader åldersgrup-
perna emellan. Medan 5 % av åldersgruppen 15-29 år angivit en bokstavlig 
uppfattning är andelen med motsvarande bibelsyn i gruppen 65-85 år nästan 
14 %. Även de mellanliggande åldersgrupperna särskiljer sig från äldregrup-
pen, med andelar på omkring 5 % för en bokstavlig bibelsyn. Yngregruppen 
utmärker sig genom att i större utsträckning anta en allmän-litterär syn, med 
vilket förstås uppfattningen att bibeln bara är en vanlig bok.  

Om man ser åldersgrupperna som generationer, och jämför fördelningen 
av deras uppfattningar mellan de tre huvudkategorierna religiös, humanistisk 
respektive osäker bibelsyn, fås följande sifferserie: För 15-29-åringarna gäll-
er värdena 30-45-25. 30-49-åringarnas bibelsyn har värdena 36-39-25; 50-
64-åringarna kan beskrivas med triaden 36-37-26, och slutligen har äldrege-
nerationen 41-35-24. Det är givetvis möjligt att invända att det här rör sig 
om små skillnader åldersgrupperna emellan. Emellertid är dock skillnaderna 
som återfinns i tabell 11 signifikanta varför jag menar att det är rimligt att 
ägna dem uppmärksamhet. Det denna åldersjämförelse ger vid handen är att 
de yngre åldersgruppernas bibelsyn skiljer sig från äldre, i riktning från en 
religiös bibelsyn: Bibeln ses av de unga i större utsträckning som en samling 
mänsklig visdom eller som en vanlig bok. Nära hälften, eller 45 %, av ung-
domarna i undersökningen år 2000 anser detta. Om man menar att genera-
tionsteorier kan appliceras på värderingsskillnader mellan åldersgrupper, 
utgör detta därför en inte oväsentlig iakttagelse.  

Det bör också noteras, att andelen som hyser en osäker bibelsyn, vilka 
med andra ord svarat att de inte har någon uppfattning, i stort sett är lika stor 
i samtliga åldersgrupper. Detta kontrasterar något mot Sjödins tidigare rela-
terade iakttagelser om att de ungdomar som han studerat verkar föredra 
”ideologiskt otydliga” och ”öppna” svarsalternativ – gällande frågor om 
såväl gudsbild som paranormala fenomen. Gällande ungdomars syn på bi-
beln verkar således denna analys peka i en annan riktning: Man skiljer sig 
alltså från föräldra- och far-/morföräldragenerationen i den meningen att 
man i större utsträckning applicerar en icke-religiös syn på bibeln. Men lika-
fullt har man en uppfattning. Man är i förhållande till bibeln inte mer ”ideo-
logiskt otydlig” än andra åldersgrupper, utan snarare mer humanistisk. Även 
till detta resultat finns det anledning att återkomma längre fram. 

De ovan redovisade tabellerna - en sammantagen jämförelse över tid 
(mellan åren 1984 och 2000, tabell 10) och jämförelsen mellan åldersgrupper 
(tabell 11) gör det möjligt att kvalificera de tendenser som Pettersson beskri-
ver (2000 s. 14) där han relaterar indikationer från andra undersökningar 
som pekar på att alltfler vid slutet av 1990-talet ansåg att bibeln är en bok 
bland andra böcker. Genom att föra in åldersgrupperna också gällande bibel-
synsfrågan, skapas en möjlighet att få en närmare förståelse kring vad den 
tendensen är ett uttryck för och vad den innebär. 
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Genom att göra en jämförelse i form av en kohortanalys jämförs individer 
ur respektive åldersgrupp år 1984 med individer ur en 16 år äldre ålders-
grupp år 2000. Till skillnad från en panelanalys, där exakt samma individers 
uppfattning vid två skilda mättillfällen jämförs, jämförs här alltså data på 
gruppnivå. Av kohortanalysen framgår att några grupper förefaller ha ändrat 
uppfattning i bibelsynsfrågan under den undersökta tidsperioden. Möjlighet 
finns att studera vilka grupper som ändrat uppfattning och i vilka riktningar 
förändringar skett.  

4.3.1 En kohortanalys av bibelsynsuppfattningar 1984 och 2000 
En kohortanalys innebär en undersökning av skillnader mellan de båda 
mättillfällena. I tabell 12 illustreras detta genom att tre kohorter, personer 
födda 1918-1934, 1935-1951, respektive 1952-1968 jämförs med avseende 
på svarsbilden vid de båda mättillfällena. Kohorterna spänner över 16 år, 
samma tidsperiod som förflutit mellan de båda undersökningarna. Det möj-
liggör en kohortanalys, enligt vilken identiska svarsgrupper jämförs. Det är 
väsentligt att framhålla att jämförelsen inte sker på individnivå, utan att det 
är identiska åldersgrupper som jämförs. De skillnader som här kommenteras 
är statistiskt signifikanta, vilket prövats genom chi-två-test.  
 
Tabell 12. Bibelsynsuppfattningar, åren 1984 och 2000, relativa andelar. 

 Ålder år  Bibelsynsuppfattning66 

 84 00 n 1984 2000 
Födda    B S HE AL O B S HE AL O 
1969-
1985 

 15-
31 

-
/442      5,2 26,2 26,7 16,7 25,1 

1952-
1968 

16-
32 

32-
48 

198/
460 5,1 30,3 24,2 6,1 34,3 5,9 28,9 26,7 13,5 25,0 

1935-
1951 

33-
49 

49-
65 

312/
489 5,8 29,2 27,9 5,8 31,4 5,7 31,1 29,4 7,6 26,2 

1918-
1934 

50-
66 

66-
82 

209/
293 9,6 30,1 27,8 6,7 25,8 14,0 26,6 30,0 6,8 22,5 

 

Vid första anblicken ger tabell 12 intrycket att den grupp som 1984 i störst 
utsträckning anslöt sig till en bokstavlig bibelsynsuppfattning, personer föd-
da 1918-1934, vid det andra mättillfället tycks hysa denna uppfattning i ännu 
större utsträckning. Den synbara ökningen är emellertid inte signifikant. Inte 
heller gällande de bibelsynsuppfattningar som utgör något slags mellanposi-
tion, symbolisk respektive humanistiskt-existentiell, sker signifikanta för-
                               
66 Förkortningarna vid kolumnerna representerar de tidigare introducerade bibelsynsuppfatt-
ningarna enligt följande: B=bokstavlig, S=symbolisk, HE=humanistiskt-existentiell, 
AL=allmän-litterär, O=osäker. 



 75 

ändringar över tid. Också dylika observationer, att uppfattningar inte föränd-
rats över tid, är värdefulla resultat av kohortanalysen. Däremot kan noteras 
en signifikant förändring vad avser den allmän-litterära bibelsynsuppfatt-
ningen67. Här uppstår under tidsperioden en tydlig generationsskillnad, som 
innebär att personer födda 1952-1968 i högre utsträckning föredrar denna 
bibelsynsuppfattning år 2000, medan övriga grupper kvarstår oförändrade. 
Denna observation är inte utan teoretiskt intresse. Om också personer 1969-
1985 inkluderas för en jämförelse, kan noteras att denna förändringsbild 
framstår än tydligare. Det förefaller därför rimligt att dra slutsatsen att an-
slutningen till ett allmän-litterärt förhållningssätt till bibeln ökat under perio-
den och att detta framför allt gäller bland personer födda 1952-1968.  

De jämförda kohorterna kan karaktäriseras på ett flertal sätt. Några känne-
tecken som möjligen skulle kunna bidra till att förklara de funna skillnaderna 
kan noteras. Redan i forskningsöversikten i kapitel 2 diskuterades den för-
ändrade religiösa socialisationen och särskilt den sekulariseringsprocess av 
religionsundervisningen som genomförs i Sverige under 1900-talet. Genom 
denna förändras religiös socialisation från att vara en samhällsangelägenhet 
till att vara en privatsak. Det som här fokuseras gäller skolan eftersom den 
utgör en för socialisationsprocessen inte oväsentlig faktor. Samtidigt måste 
den reservationen givetvis resas att även andra omständigheter sannolikt kan 
bidra till att förklara påvisade skillnader. Personer födda 1952-1968 anträder 
ett skolsystem som huvudsakligen kan betecknas som antingen under påtag-
lig förändring eller reformerat68. Kohorterna dessförinnan har dock huvud-
sakligen genomgått en förhållandevis mer enhetligt kristet präglad skolgång 
(födda 1918-1934), eller en skolgång satt under ett begynnande förändrings-
tryck (födda 1935-1951). Utöver den förändrade skolsituationen, vilken 
främst kan sammankopplas med Ingleharts socialisationshypotes, skulle 
även de till knapphetshypotesen hörande materiella förutsättningarna under 
uppväxttiden kunna anföras som relevanta förklaringsfaktorer.   

De 16 år som förflutit under undersökningsperioden verkar alltså ha med-
fört att den yngsta respektive den äldsta kohorten står något längre från var-
andra. Om dessutom den tillkommande generationsgruppen, födda 1969-
1985, inkluderas för en jämförelse, framgår att denna i något ytterligare hög-
re grad föredrar en allmän-litterär bibelsynsuppfattning. En sådan jämförelse 
stärker intrycket av att generationerna i detta avseende glider isär. 
                               
67 p<.05. 
68 Jag har antagit skolstart vid 7 års ålder. Det skulle innebära att personer födda 1952-1968 
började skolan 1959-1973, personer födda 1935-1951 började skolan 1942-1958, samt att 
personer födda 1918-1934 började sin skolgång mellan åren 1925-1933. Redan i kapitel 2 
belystes några skolhistoriska händelser av betydelse: 1919 ersätts katekesinlärning med kris-
tendomskunskap utgående från evangeliernas etiska budskap, 1962 införs grundskolan där 
morgonbön ersätts av morgonsamling, och 1964 ersätts ämnet kristendomskunskap av religi-
onskunskap. Exempel på andra relevanta förändringar under de här berörda skolåren är religi-
onsfrihetslagen 1951, och att biskoparna från 1958 inte längre fungerar som inspektörer för 
läroverken (Gustafsson 1997 s. 231-235, Marklund 2006). 
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Ett annat sätt att åskådliggöra detta är att visa hur de sammanslagna bibel-
synerna religiös, humanistisk respektive osäker förändras inom respektive 
födelsekohort, över tid. En sådan analys, vilken illustreras i tabell 13, ger vid 
handen att det i ett avseende framträder en tydlig förändring. Precis som i 
den ovan redovisade tabellen gäller det gruppen född 1952-1968, vars bibel-
synsuppfattning under perioden förskjuts i riktning mot en humanistisk, från 
en osäker syn. Av denna analys framgår också att övriga kohorter inte ändrar 
sina bibelsynsuppfattningar mellan mättillfällena. Även det resultatet är värt 
att notera. Sammantaget skulle detta resultat kunna tolkas som att bibelsyns-
uppfattningarna i Sverige, under undersökningsperioden förändrats i avtradi-
tionaliserande riktning. Detta genom att den yngsta födelsekohorten, vilken 
är den första att genomgå en renodlat sekulariserad skolgång, under perioden 
kommit att i större utsträckning ansluta sig till ett humanistiskt synsätt. Inom 
denna kategori är det främst allmän-litterär bibelsynsuppfattning som fått 
den största ökningen. Detta bekräftas också genom att den kohort som till-
kommit sedan 1984, födda 1969-1985, i än större utsträckning ansluter sig 
till denna bibelsynsuppfattning.  
Tabell 13. Bibelsynsuppfattningar, ”religiös – humanistisk – osäker” 1984 och 
2000. 

 Ålder år Bibelsynsuppfattningar69 

 84 00 1984 2000 
Födda   Reli-

giös 
Huma-
nistisk 

Osäker Reli-
giös 

Huma-
nistisk 

Osäker 

1952-
1968 

16-
32 

32-
48 35,4 30,3 34,3 34,8 40 25,1 

1935-
1951 

33-
49 

49-
65 34,9 33,7 31,4 36,8 37 26,2 

1918-
1934 

50-
66 

66-
82 39,7 34,4 25,8 40,6 37 22,5 

 

I kapitel 2 diskuterade jag Ingleharts teori om den tysta revolutionen som en 
möjlig förklaringsmodell för skillnader mellan åldersgrupper. Denna är ett 
gott exempel på en teoribildning som tillgriper en generationsförklaring för 
sådana värderingsskillnader. Andra angreppssätt för att förstå liknande skill-
nader är vad som kan kallas åldersförklaringar, det vill säga att det finns 
särskilda ungdoms- eller pensionärsvärderingar respektive tidsandeförklar-
ingar, det vill säga att förutsättningarna under en viss tidsperiod i samhälls-
utvecklingen påverkar individerna på ett i stort sätt genomgripande sätt, oav-
sett ålder (Ungdomsstyrelsen 2003 s. 19-23). Genom att dessa förklarings-
modeller delvis griper in i varandra är det inte okomplicerat att isolera vilken 

                               
69 Det föreligger signifikanta skillnader över tid för den yngsta kohorten, född 1952-1968 
(p<.05). För övriga kohorter finns inga skillnader som uppvisar signifikans. 
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modell som är att föredra. Jag menar att jag genom att gå från studiet av för 
det första skillnaderna mellan mättillfällena 1984 och 2000, och för det 
andra de observerade åldersskillnaderna år 2000, till analysen av värdena för 
tre födelsekohorter för 1984 och 2000, har visat att det är rimligt att tillämpa 
en generationsförklaring. Enligt teorin om den tysta revolutionen innebär 
förändrade uppväxtförhållanden nya och mer postmaterialistiska värderingar. 
Det som här studerats rör bibelsynsuppfattningar. Ovan berördes förändring-
ar i den religiösa socialisationen, och tillsammans med en också i övrigt mer 
materiellt gynnsam uppväxtsituation ter det sig inte orimligt att personer 
födda 1952-1968 i större utsträckning föredrar en humanistisk bibelsynsupp-
fattning, om man ser denna som ett uttryck för en mer postmaterialistisk 
värderingsprofil. Varje ny generation skulle alltså ha en ny, mer humanistisk 
eller avtraditionaliserad syn på bibeln. Samtidigt är det nödvändigt att betona 
att förändringar som dessa bör betecknas som små och långsamma (Petters-
son 1988 s. 125). 

Om iakttagelserna från analysen av bibelsynsuppfattningar ses samman-
taget, tyder dessa på att svenskarnas förhållande till bibeln i detta avseende 
avtraditionaliseras. Detta sker genom generationsvisa utbyten i små steg, på 
det sättet att humanistiska synsätt ökar bland grupper som fått en sekularise-
rad skolgång, samtidigt som anslutningen i de yngre generationerna till tradi-
tionellt religiösa, särskilt bokstavliga, synsätt är lägre än för tidigare genera-
tioner.  

4.4. Indirekta bibelkontakter  
4.4.1 Indirekta bibelkontakter åren 1984 och 1999  
När forskarna i projekt NT-81 studerade folkets förhållande till bibeln, un-
dersökte man också andra sätt att ha kontakt med bibeln än genom att läsa 
den enskilt som bok. I enkäten exemplifierades detta med betraktelser i dags-
tidningar, alluderingar till bibeln i skönlitteraturen, audiokassetter, samtal 
med bekanta, se religiösa tv-program eller lyssna till religiösa radioprogram 
samt slutligen delta i studiegrupper kring bibeln. Pettersson drar av sina ana-
lyser kring detta material slutsatsen att även om bibeln på dessa sätt distribu-
eras i ett flertal former, det ändå främst är engagerade kyrkobesökare och 
regelbundna bibelläsare som huvudsakligen tar del av sådana indirekta kon-
takter (Pettersson 1990 s. 42). Pettersson framhåller att det för en icke regel-
bunden kyrkobesökare eller icke regelbunden bibelläsare är ytterst ovanligt 
med en sådan indirekt kontakt med bibeln som exemplifierades ovan, och att 
bibeln därmed – indirekta relateringsformer till trots – kan sägas vara en 
sluten/stängd bok för de flesta svenskar. Bibeln är för de flesta svenskar en 
bok för bokhyllan, hävdar Pettersson (1990 s. 42). Vad som däremot inte 
undersöks annat än översiktligt i Petterssons undersökning från 1986 är om 
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det finns skillnader mellan olika åldersgrupper även vad det gäller indirekt 
bibelanvändning70. Det finns därför skäl att återkomma till detta och inom 
ramen för detta kapitel söka ge detta en utförligare behandling.  

Analysen av de indirekta bibelkontakterna inleds dock med ett studium av 
om det skett förändringar i dessa kontakter mellan 1984 och 1999. Det ges 
möjlighet till detta tack vare den replikering av 1984 års fråga om indirekta 
bibelkontakter som Pettersson genomförde hösten 1999. I en kort artikel om 
den replikeringen konstaterar Pettersson (2000) en ökning av de indirekta 
kontakterna, men en närmare analys återstår ännu. Det blir därför den ange-
lägna uppgiften för detta avsnitt. Mot bakgrund av Petterssons antaganden 
ovan om att de indirekta bibelkontakterna huvudsakligen skulle användas av 
regelbundna gudstjänstdeltagare, bör samtidigt den nämnda diskrepansen 
mellan den konstanta bibelläsningsfrekvensen (1984-1999) och den mins-
kande gudstjänstbesöksfrekvensen (1981-1999) föranleda en närmare analys 
av om en motsvarande minskning är vid handen också gällande de indirekta 
bibelkontakterna. I följande tabell presenteras en jämförelse över tid mellan 
1984 och 1999.  
Tabell 14. Alternativa sätt för kontakt med bibeln, 1984 och 1999, relativa ande-
lar.71  

Kontaktsätt (mycket ofta/ganska ofta) 1984 1999 +/-? Signifikansnivå 

Betraktelser i tidningar 9,6 11,0  NS 
Lyssna på radio och tv 19,4 15,7 - p<.05 
Samtala med andra om bibeln 8,5 12,3 + p<.05 
Lyssna på kassett 2,5 3,1  NS 
Bibelstudier, studiecirkel 3,6 3,5  NS 
Läsa litteratur 10,0 15,8 + p<.001 
Lyssna på kyrkomusik 11,4 15,6 + p<.05 

Av tabell 14 framgår att för några sätt att ha kontakt med bibeln har statis-
tiskt säkerställda förändringar ägt rum. Exempelvis har alternativet att sam-
tala med andra om bibeln ökat knappt 4 procentenheter, medan den största 
ökningen återfinns för kontakt genom litteraturläsning (knappt 6 procenten-
heter) respektive kyrkomusik (drygt 4 procentenheter). Kontakt via radio- 
eller tv har dock minskat under perioden med nära 4 procentenheter. För de 
övriga kontaktvägarna, tidningsbetraktelser, kassettlyssnande respektive 
studiecirklar saknas signifikanta skillnader, vilket också bör noteras som ett 

                               
70 Samtidigt måste här noteras att det finns en samvariation mellan ålder och religiositet hos 
Pettersson (1986).  
71 Tabellen utgör en egen bearbetning av en datafil tillhandahållen av Thorleif Pettersson. Det 
kan noteras att det är något olika åldersgränser för urvalen, men en kontroll visar att endast 
enstaka tiondels procentenheter skiljer: Samma kontaktsätt får signifikanta skillnader av 
samma storlek oavsett om åldersgränserna korrigeras eller ej. 
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resultat. Sammantaget kan av denna jämförelse över tid alltså uttydas att de 
indirekta kontakterna genom samtal med andra, litteratur och kyrkomusik 
ökat under perioden, vilket kan tolkas som att frågor och teman relaterade till 
bibeln vid slutet av 1990-talet var något mer vanligt förekommande på dessa 
arenor än vid mitten av 1980-talet. Denna observation går alltså stick i stäv 
med gudstjänststatistiken för motsvarande period, men hand i hand med 
andra studier som tyder på ett allmänt intresse och öppenhet för religiösa och 
kulturella frågor.  

Hur bör då minskningen av kontakt med bibeln genom radio och tv för-
stås? Det är inte omotiverat att sätta den i relation till två företeelser på me-
diemarknaden under motsvarande tid. Den ena är den tidigare nämnda avreg-
leringen av radio och tv som medfört ett ökat programutbud. Den andra är 
ändrade förutsättningar för religiösa program i radio och tv. Ökningen av 
programutbudet kan sägas gälla i allmänhet – i den meningen att det finns 
fler tv- och radiokanaler att välja bland och däri också fler slags program. 
Och även om avregleringen inom etermedierna visserligen inneburit ett ökat 
utbud av religiösa program medför det ökade antalet kanaler främst ett ökat 
utbud av icke-religiösa program av underhållningskaraktär72. Frågan är dock 
om inte programinnehållet i de religiösa programmen ändrat karaktär under 
tidsperioden i så stor utsträckning att värdet för bibelkontakter via radio och 
tv minskat i den omfattning som här visas. Som Linderman (1993 s. 36ff) 
påpekar har under de senaste decennierna en inte obetydlig andel av tv-
gudstjänsterna i Sveriges Television ersatts av studiosamtal och så kallade 
studiogudstjänster. Min reflektion kring hans påpekande är att denna utveck-
ling är än mer aktuell drygt tio år senare. Det är inte otänkbart att liknande 
studiosamtal och studiogudstjänster av tv-tittarna i lägre utsträckning upp-
levs ge kontakt med bibeln än de tidigare helt dominerande tv-utsända guds-
tjänsterna. Således är det inte orimligt att kontakten med bibeln via radio och 
tv under perioden enligt tabellen ovan minskar.  

Det sammantagna intrycket av jämförelsen mellan 1984 och 1999 för 
denna fråga, är således att det skett förändringar gällande de indirekta bibel-
kontakterna som tyder på en ökad kontakt via samtal med andra, genom 
litteratur respektive genom kyrkomusik. Det går att tolka detta som en större 
allmän kulturell öppenhet för bibeln i slutet av 1990-talet. Vidare pekar re-

                               
72 Utbudsökningen gäller satellit- och kabel-tv, där såväl inhemskt producerade som från 
främst USA inköpta gudstjänst- och undervisningsprogram sänds på företrädesvis relativt 
oattraktiva sändningstider och Linderman påtalar hur förhållandevis låga publikandelar som 
dessa program samlar (1995 s. 135-137). Även närradion skulle kunna anföras som exempel 
på en under jämförelseperioden tillkommande ökning i utbudet av religiös programverksam-
het i etermedier. Men som flera studier (bl a Dahlgren 1984, Hedman 1990) visar, når närra-
dion endast en begränsad lyssnarskara. Sannolikt har 1990-talets avreglering av radion med 
ett ökat utbud av reklamfinansierad, privatägd radio medfört att konkurrensen om radiolyss-
narna skärpts ytterligare. Exempelvis sålde Stiftelsen Livets Ord efter endast en kortare tid 
sina sändningsrättigheter för en privatradiofrekvens i Uppsala vidare till kommersiella intres-
sen.  
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sultatet av jämförelsen på en minskning av de indirekta kontakterna via radio 
och tv, medan signifikanta skillnader saknas för tre kontaktvägar: tidnings-
betraktelser, studiecirklar respektive bibelkassetter. 

Om man räknar samman hur stora andelar av de svarande som har haft 
kontakt med bibeln i någon av dessa indirekta former, får man kunskap om 
vad som skulle kunna uttryckas som ”bibelns räckvidd”. Ett lämpligt tillvä-
gagångssätt är att summera hur stora andelar av samtliga svarande som för 
något kontaktslag angivit alternativen mycket ofta eller ganska ofta. För år 
1984 uppgår denna andel till 24,5 % och för år 1999 till 32,9 %, en ökning 
med 8,4 procentenheter. Också detta betyder en ökning av de indirekta bi-
belkontakterna som står i kontrast till Petterssons antagande om de indirekta 
bibelkontakternas begränsning till de regelbundna gudstjänstbesökarna.  

Med Pettersson (2000a s. 13) menar jag att det givetvis är nödvändigt att 
problematisera tolkningen av denna förändring. De ökade indirekta bibel-
kontakterna skulle kunna vara ett tillfälligt och övergående uttryck för inten-
siv massmedieuppmärksamhet i samband med lanseringen av bibelöversätt-
ningen hösten 1999. Tidigare i denna avhandling nämndes de uppmärksam-
made marknadsföringsinsatserna. Å andra sidan skulle förhållandet likaväl 
kunna tolkas som oberoende av en sådan uppmärksamhet. Jag menar att 
exempelvis den i kapitel 2 diskuterade (populär-)kulturella användningen av 
referenser till bibeln, gör att det är rimligt att hävda att det finns tecken som 
talar för det senare av de båda tolkningsalternativen. Att även Pettersson 
tycks föredra en sådan tolkning skulle kunna anföras som ytterligare stöd för 
den tankegången. Hans slutsats är att bibeln i större utsträckning har blivit en 
del av den allmänna kulturen och i ökad utsträckning rör sig fritt utanför 
kyrkväggarna. Också här skulle man kunna uttrycka sig i termer av en ökad 
allmän kulturell öppenhet för bibeln. För denna avhandlings frågeställning 
utgör därför detta en central iakttagelse, och det är således angeläget att un-
dersöka detta närmare. 

Sedan Projekt NT-81 genomfördes vid mitten av 1980-talet har emeller-
tid, som redan påpekats i avhandlingens två inledande kapitel, situationen i 
Sverige förändrats såväl religiöst som socialt. Ovan berördes den ytterligare 
sänkta frekvensen av gudstjänstbesök. Det svenska samhället har blivit på-
tagligt mer pluralistiskt (Pettersson 2001). Exempelvis har den andel av be-
folkningen som är medlemmar i Svenska kyrkan minskat från 91,7 % år 
1984 till 78,3 % år 2004 (Svenska kyrkan 2005). Till den förändringen bi-
drar tre faktorer: att dopet år 1996 blev medlemsgrundande, antalet aktiva 
utträden som överstiger antalet aktiva inträden, samt invandring. Under mot-
svarande tid har andelen utträden ökat från omkring 0,2 % av medlemsanta-
let per år, till omkring 0,8 % per år. Merparten av denna andelsminskning 
härrör dock från invandring. Att invandringen bidrar till ökad religiös plura-
lism illustreras av att det år 2000 fanns omkring 100 000 organiserade, i 
någon mening religiöst utövande, muslimer i Sverige, och att de största 
kristna samfunden utöver Svenska kyrkan inte längre är de traditionella fri-
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kyrkorna73, utan romersk katolska kyrkan (omkring 160 000 medlemmar) 
och de ortodoxa och österländska kyrkorna (omkring 102 500 medlemmar) 
(Alwall 2001 s. 142f, Skog 2001 s. 52, 56). På medieområdet måste noteras 
att situationen ser radikalt annorlunda ut i den meningen att utbudet under 
perioden genomgått en väsentlig breddning. För att nämna några exempel 
har radio och tv avreglerats och tillgången till videobandspelare i hemmen 
ökat74. Som diskuterats ovan har detta inneburit nya möjligheter för program 
med såväl religiöst som icke-religiöst innehåll (Linderman 2001 s. 231). 
Även medieformer vilka kan betecknas som nya, i bemärkelsen att de (åt-
minstone för en bred allmänhet) tillkommit efter 1984, som persondatorn, 
Internet, cd och dvd har introducerats. Utbudet kan därför sägas ha ökat: 
såväl medieutbudet i allmänhet, som tillgången på bibelrelaterat material i 
dessa medier.  

Mot denna bakgrund är därför en ny kunskapsinhämtning motiverad, där 
Petterssons replikering av 1984 års fråga om indirekta bibelkontakter kom-
pletteras för att även inkludera också någon av de aspekter av medieanvänd-
ning som tillkommit sedan 1984. I kapitel 3 diskuterades förfarandet och 
överväganden bakom utformningen av frågan om indirekta kontakter med 
bibeln i den Sifoundersökning som i maj 2001 genomfördes för Svenska 
bibelsällskapets räkning, och som jag fick tillgång till. Om alternativen i den 
aktuella frågan från 1984 studeras närmare, menar jag med stöd i den ovan 
förda diskussionen om religiösa och sociala förändringar och förändringar på 
medieområdet, att det är rimligt att revidera frågan om indirekta bibelkontak-
ter på några punkter. Frågan om tidningsbetraktelser utgår till förmån för ett 
alternativ som fångar det som är nya medier i den aktuella situationen: Inter-
net. Vidare är det lämpligt att komplettera alternativet ”lyssna på kassetter” 
med ”lyssna på cd, kassett eller video”. Och mot bakgrund av vilka övriga 
frågor som ställdes vid undersökningstillfället 2001 synes det rimligt att som 
alternativa sätt att ha kontakt med bibeln också nämna ”genom att läsa den”, 
respektive ”genom att gå i kyrkan.”  

4.4.2 Indirekta bibelkontakter år 2001 
Det representativa urvalet i 2001 års befolkningsundersökning ställdes därför 
inför följande fråga: ”Man kan komma i kontakt med bibeln på olika sätt. 
Hur ofta har du kommit i kontakt med bibeln på något av följande sätt:” De 
alternativ de svarande hade att ta ställning till var ”genom att läsa den”, ”ge-
nom att gå i kyrkan”, ”genom att lyssna på radio eller se på tv”, ”genom att 
lyssna på inspelningar på cd, kassett eller video”, ”genom att söka på Inter-
                               
73 Pingströrelsen hade år 1999 90 174 medlemmar, Svenska Missionskyrkan 68 146 (Skog 
2001 s. 37). 
74 Enligt SCB:s Undersökning av levnadsförhållanden (SCB 2004b) hade år 1984 18 % av 
befolkningen 16-84 år tillgång till video i hemmet, medan motsvarande andel år 2001 uppgick 
till 88 %. 
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net”, respektive ”genom att läsa annan litteratur”. För de olika formerna fick 
de svarande ange frekvens enligt följande skala: ”mycket ofta”, ”ganska 
ofta”, ”ganska sällan”, respektive ”mycket sällan eller aldrig”. Av tabell 15 
framgår att det individuella bibelläsandet endast är ett av många sätt att 
komma i kontakt med bibelordet i Sverige. De viktigaste sätten att få kontakt 
med bibeln är genom gudstjänstdeltagande, genom att lyssna på radio och se 
på tv samt genom att läsa annan litteratur. Först därefter kommer den direkta 
bibelläsningen som 9 % av de svarande mycket ofta eller ganska ofta ägnar 
sig åt. Det framgår alltså tydligt att det är vanligare att komma i kontakt med 
bibelordet på något annat sätt än genom den direkta bibelläsningen. Nivån på 
det regelbundna bibelläsandet i bokens form motsvaras i stort sett av den 
regelbundna kyrkobesöksfrekvensen i Sverige. En sambandsanalys av de 
olika sätten att ofta komma i kontakt med bibeln visar att det är 30 procent 
av de svarande som har angivit minst ett av de olika sätten. Oftast har två 
eller tre av de fyra vanligaste alternativen i tabellen angivits. Detta ger ett 
delvis annat perspektiv på den regelbundna kontakten med bibelordet. Det 
bör också noteras att Internet inte har slagit igenom bland de svenskar som 
ofta söker kontakt med bibeln. Endast omkring 1 procent av de svarande har 
ganska ofta kontakt med bibelordet genom att söka på Internet, medan drygt 
3 procent gör detta ganska sällan. Kontakten med bibeln via Internet finns 
således, men den är av jämförelsevis marginell omfattning.  
 
Tabell 15. Alternativa sätt för kontakt med bibeln år 2000, relativa andelar  

Kontakt med bibeln genom 
att…  
 

Mycket 
ofta 

Ganska 
ofta 

Ganska 
sällan 

 

Mycket 
sällan, 
aldrig 

Totalt 
n=1000 

 
Gå i kyrkan 4,8 9,1 35,8 50,3 100 
Lyssna på radio/se på tv 3,1 10,6 23,1 63,2 100 
Läsa annan litteratur 2,4 10,7 21,8 65,0 100 
Läsa den 3,0 6,4 17,6 73,0 100 
Lyssna på cd, kassett, video 0,9 3,4 6,0 89,6 100 
Söka på Internet 0,2 1,2 3,4 95,2 100 

Undersökningsmaterialet ger också möjlighet att analysera om det går att 
identifiera skilda användningsmönster när det gäller dessa direkta respektive 
indirekta bibelkontakter. Det är viktigt för att kunna skapa en djupare förstå-
else av vad den eventuella ökningen av de indirekta kontakterna sedan 1984 
innebär. Sådana användningsmönster kan bland annat kartläggas med hjälp 
av en faktoranalys. Genom detta förfaringssätt har tre faktorer identifierats 
som tillsammans förklarar 73 % av variationen i svarsfördelningen. Det be-
tyder således att de faktorer som nedan presenteras verkligen identifierar hur 
svarsmönstren gällande olika bibelkontakter varierar.  
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Tabell 16. Tre dimensioner av kontaktvägar med bibeln75. 

Komponent Kontakt med bibeln genom 

1 2 3 

Kyrkobesök 0,91   
CD, kassett, video   -0,78 
Internet  0,97  
Annan litteratur 0,57   
Läsa den 0,85   
Radio, TV   -0,86 
 

Den första faktorn i ovanstående matris utgörs av en dimension som gäller 
kontakt med bibeln genom kyrkobesök, genom att läsa bibeln, samt genom 
att läsa annan litteratur. Den första dimensionen benämns därför konventio-
nella former för bibelkontakt. Den andra komponenten fångar en dimension 
som gäller kontakt med bibeln genom att söka på Internet och benämns såle-
des kontakt med bibeln online. Den tredje dimensionen ringar in kontakt 
med bibeln genom att lyssna på radio och tv respektive cd, kassett, video. 
Den tredje komponenten kan benämnas kontakt med bibeln genom audiovi-
suella medier. Genom att i nedanstående figur jämföra hur skilda ålders-
grupper förhåller sig till de tre identifierade dimensionerna från faktoranaly-
sen, kan likheter och skillnader i bibelkontakter ytterligare belysas: 
 

                               
75 Matrisen är en mönstermatris efter genomförd direkt oblik rotation. Till skillnad från orto-
gonal rotation (s.k. varimax) vilken är vanligt förekommande i den religionssociologiska 
litteraturen, tillåter den valda rotationen att de erhållna komponenterna inte är oberoende av 
varandra. Exempelvis förekommer variabeln radio, tv också delvis i komponent 1; och varia-
beln annan litteratur förekommer också i komponent 3, vilket framgår av en strukturmatris. I 
ovan redovisade mönstermatris presenteras varje enskild variabels bidrag till respektive kom-
ponent. Enligt Joliffe’s kriterium har egenvärden över .7 beaktats, vilket lett till att tre kom-
ponenter analyserats fram (Field 2005 s. 655-663). 
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Figur 2. Jämförelse av medelvärden mellan åldersgrupper gällande tre dimensioner 
av skilda former av kontakter med bibeln. 

Av diagrammet i figur 2 framgår att det finns ett tydligt samband mellan 
ålder och de skilda dimensionerna för kontakt med bibeln. För konventionel-
la former för bibelkontakt respektive för kontakt med bibeln genom vad jag 
kallar audiovisuella medier (radio, tv, cd, kassett, video) går sambandet i den 
riktningen att det är äldregruppen som har tydligt starkast kontakt med bi-
beln i dessa former. Gruppen 50-64-åringar befinner sig för dessa former 
kring medianen. 30-49-åringarna befinner sig däremot vid medianen vad 
avser konventionella former, medan man ligger något över vad avser audio-
visuella medier. En liknande profil i detta avseende uppvisar 15-29-
åringarna. Däremot befinner sig den yngsta gruppen högst över medianen 
när det gäller kontakt med bibeln online. Denna kontakt minskar tydligt i de 
äldre åldersgrupperna. Således har analysen identifierat ett samband mellan 
åldersgrupp och sätt att ha kontakt med bibeln. Yngregruppen, 15-29 år, har i 
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större utsträckning kontakt via Internet, och i lägre utsträckning kontakt på 
andra sätt, i förhållande till övriga åldersgrupper. För övriga sätt att ha kon-
takt med bibeln är det i stort sett en tätare kontakt med stigande ålder.  

Det är intressant att se ytterligare närmare på detta förhållande. Därför 
ägnas de två följande tabellerna åt att identifiera mönster gällande kön och 
ålder. Här studeras hur stor andel av de svarande som angivit att de har kon-
takt med bibeln på respektive sätt, mycket ofta, ganska ofta respektive gans-
ka sällan. Det är givetvis nödvändigt att problematisera ett sådant förfarings-
sätt. Jag menar att det är motiverat att i följande tabeller inkludera även de 
som svarat ganska sällan genom att det som här står i fokus är former för 
kontakt med bibeln, snarare än frekvens. Det som främst studeras här är ten-
denser i förhållande till bakomliggande variabler och inte primärt den exakta 
fördelningen av hur stor andel som med en viss frekvens har kontakt med 
bibeln. Genom att det är tendenser i förhållande till bakomliggande variabler 
som undersöks menar jag att det valda förfaringssättet är motiverat och för-
svarbart.  
Tabell 17. Alternativa sätt för kontakt med bibeln, jämfört med ålder 
 relativa andelar.76 

 Ålder:   
Kontakt med bibeln  
genom att… 

15-29 
n=217 

30-49 
n=329 

50-64 
n=254 

65- 
n=200 

Totalt 
n=1000 

Signifikans-
nivå 

Gå i kyrkan 37,3 45,4 53,5 65,7 49,7 p<0,001 
Se på radio/tv 24,1 22,3 43,5 66,2 36,8 p<0,001 
Läsa annan litteratur 35,2 28,4 32,7 49,0 35,0 p<0,001 
Läsa den 18,9 22,0 26,9 44,2 27,0 p<0,001 
Lyssna på cd, kassett, video 7,9 7,0 13,0 15,2 10,4 p<0,01 
Söka på Internet  10,1 5,2 2,8 1,0 4,8 p<0,001 

Tabell 17 visar att såväl den direkta som den indirekta bibelanvändningen är 
klart åldersrelaterad, vilket stämmer med de indikationer som faktoranalysen 
ovan gav vid handen. Här ges också möjlighet att närmare analysera detta 
förhållande, varvid framkommer att åldern sammanhänger med den indirekta 
bibelanvändningen på två intressanta sätt. För det första blir det helt klart att 
de äldre grupperna i samhället i högre grad läser bibeln eller lyssnar till tex-
ter lästa för dem i gudstjänstsammanhang. Detta gäller också lyssnande till 
bibeltexter via radio eller tv, liksom läsning av annan litteratur. Däremot blir 
det, för det andra, också helt klart att det är ungdomar som i signifikant hög-
re grad kommer i kontakt med bibelordet genom att söka på Internet. Resul-
tatet indikerar att det främst är den yngre generationen som nås av bibelns 
ökade tillgänglighet i nya medier som exempelvis Internet. Detta utgör ett 
centralt resultat och görs därför till föremål för en mer utförlig behandling i 
analyskapitlet. Samtidigt behöver också konstateras att nämnda förhållande 

                               
76 Alternativen ”mycket ofta”, ”ganska ofta” respektive ”ganska sällan” sammanräknade. 
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också indikerar att nio av tio tillfrågade ungdomar inte har sådana kontakter 
med bibeln. Också detta är en iakttagelse som det finns anledning att åter-
komma till.  

Fler äldre än yngre har kontakt med bibeln på samtliga sätt, utom ett. För 
såväl bibelkontakter via kyrkobesök, läsning av bibeln som bok, genom ra-
dio/tv, genom annan litteratur, respektive via cd, kassett eller video är det 
mycket tydligt att det främst är medelålders och äldre personer som ofta har 
dessa kontakter. Omvänt gäller att sådana kontakter avtar med sjunkande 
ålder, för samtliga nämnda sätt att ha kontakt med bibeln. Undantaget utgörs 
av alternativet ”genom att söka på Internet”. Även här finns ett signifikant 
samband med åldersvariabeln, men anmärkningsvärt är dock att det går i 
motsatt riktning. Undersökningen har således kunnat identifiera en kontakt-
väg där de unga har en mer frekvent kontakt med bibeln än övriga ålders-
grupper. Vari denna kontakt består, och vilka implikationer den kan ha för 
människors förhållningssätt och användning av bibeln utgör därför en av 
denna avhandlings viktigaste bidrag till kunskapen om svenska folkets för-
hållande till bibeln, och vad som händer med religionen när den medieras i 
ett nytt medium77. Vilken betydelse detta har för undersökningen och dess 
frågeställning återkommer jag till i avsnitt 4.7. Analysen av de indirekta 
bibelkontakterna går nu vidare till andra bakgrundsvariabler.  

Tabell 18. Alternativa sätt för kontakt med bibeln, jämfört med kön. 

Kontakt med bibeln genom att… Män 
n=442 

Kvinnor 
n=558 

Totalt 
n=1000 

Signifikans-
nivå 

Gå i kyrkan 40,6 57,0 49,7 p<0,001 
Se på radio/tv 37,5 36,2 36,8 NS 
Läsa annan litteratur 29,4 39,5 35,0 p<0,001 
Läsa den 21,6 31,2 27,0 p<0,001 
Lyssna på cd, kassett eller video 9,3 11,2 10,0 NS 
Söka på Internet 5,0 4,7 4,8 NS 

Tidigare framgick (tabell 7) att kvinnor läser bibeln i större utsträckning än 
män. Som framgår av tabell 18 har kvinnor också oftare kontakt med bibeln 
i andra former som genom kyrkobesök och genom läsning av annan littera-
tur. Samtidigt är det också värt att notera att det saknas könsskillnader gäl-
lande kontakt med bibeln via radio/tv, liksom via cd, kassett eller video, 
respektive via Internet. Det senare var inte ett förväntat resultat. Det antyder 
att sambandet mellan kön och bibelläsning som konstaterades ovan inte går 
att överföra på vissa indirekta sätt att ha kontakt med bibeln – via radio, tv 
eller cd, kassett eller video respektive Internet. För dessa kontaktvägar finns 
avseende kontaktfrekvensen alltså inga skillnader mellan könen. Könsskill-
naderna kvarstår dock vad gäller kontakt via kyrkobesök respektive annan 
                               
77 Genom att det i Sifoundersökningen inte inkluderades direkta frågor om kyrkobesöksfre-
kvens kan det inte kontrolleras för i vilken utsträckning den här diskuterade åldersskillnaden 
låter sig förklaras som en skillnad i kyrksamhet mellan skilda åldersgrupper. 
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litteratur. Detta intressanta resultat kan tolkas som att religionsutövande via 
medier (i hemmet) inte påverkas på samma sätt av sociala förväntningar som 
det offentliga religionsutövandet, som exempelvis gudstjänstdeltagande. Det 
skulle kunna antyda att medierad religion möjliggör religionsutövande eller 
kontakt med religion, som i någon mening förhåller sig mer fritt i relation till 
samhälleliga förväntningar och sociala barriärer.  

4.4.3 Sammanlagda bibelkontakter – en skala 
Tidigare redovisades Petterssons iakttagelse att den sammanlagda räckvid-
den genom olika former för kontakt med bibeln kunde studeras genom en 
kvantifiering av angivna kontaktvägar av en viss frekvens. Pettersson räkna-
de med dem som angivit alternativen mycket ofta respektive ganska ofta. Jag 
har valt att utöver detta också inkludera alternativet ganska sällan.  

Kontaktytan med bibeln utgörs alltså av främst en kvantifiering av de 
nämnda kontakterna och det är viktigt att erinra om att det svårare att ha 
någon säker uppfattning om kontaktytans kvalitativa innehåll. Det finns an-
ledning att problematisera detta förhållande. I kapitel 1 diskuterade jag olika 
grad av frivillighet i människors kontakt med exempelvis religion via mass-
medier. Det är förvisso nödvändigt att poängtera att en sådan kvantifiering 
som här diskuteras handlar om på hur många sätt som en individ har kontakt 
med bibeln. Om detta sker mer ofrivilligt i samband med att helgmålsbönen 
beses via tv i väntan på en nyhetssändning, eller högst frivilligt genom att 
individen uppsöker tv-inslaget med intentionen att höra någon av kommande 
söndags bibeltexter läsas är inget som beaktas i denna kvantifiering78. Ej 
heller diskrimineras mellan olika former av bibelkontakter, som att läsning 
av bibeln som bok skulle vara ”mer värd” än andra förhållandevis mer indi-
rekta former av bibelkontakt. Det går att resa invändningar mot denna nivel-
lering av olika kontaktvägar. Det finns emellertid också argument för det 
valda förfaringssättet. Jag har prövat alternativa förfaringssätt och därvid 
noterat att det uppstår endast marginella skillnader i förhållande till det här 
presenterade resultatet. Tillsammans med det förhållandet att jag finner det 
principiellt tveksamt att som forskare utpeka någon form av bibelkontakt 
som mer ”genuin” och därför tilldela denna en viktning inför kvantifieringen 
av sammanlagda bibelkontakter finner jag det därför skäligt att presentera 
denna skala som baseras på en addering av antal kontaktformer, oavsett om 
dessa sker ganska sällan, ganska ofta eller mycket ofta. Det är också rimligt 
eftersom jag längre fram i denna avhandling (kapitel 6) tillgriper en kvalita-
tiv ansats för en mer närgående bild av betydelsen av några aspekter av olika 
former av bibelanvändning.  

                               
78 Det bör också noteras att det som mäts med den aktuella frågan om självskattade kontakter 
med bibeln inte uttrycker den rent objektiva frekvensen av dessa kontakter, utan i vilken 
utsträckning människor upplever att de på de angivna sätten haft kontakt med bibeln.  
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De sammanlagda bibelkontakterna är intressanta att studera mer ingående 
genom att analysera dem i förhållande till bakgrundsvariablerna kön, ålder, 
utbildningsnivå, boenderegion samt socioekonomisk status. 
Tabell 19. Sammanlagda kontakter med bibeln, relativa andelar79.  

 n=1000 
Ingen kontakt i någon form 30,8 
Liten kontakt; 1 form 23,7 
Medelstor kontakt; 2-3 former 32,1 
Stor kontakt; 4-6 former 13,4 
Summa 100,0 

Av tabell 19 framgår att 69 % av de svarande mycket ofta, ganska ofta eller 
ganska sällan har kontakt med bibelordet. Det är endast 31 % som genom att 
svara ”mycket sällan eller aldrig” tagit avstånd från samtliga möjligheter till 
bibelkontakter. De senare kan sägas sakna kontakt med bibeln. Tabellen 
visar vidare att 24 % får anses ha en liten eller rentav mycket liten kontakt 
med bibeln, eftersom de endast bejakat ett av alternativen. Oftast har dessa 
svarande dessutom angivit att de ”ganska sällan” har dessa kontakter. Det 
gör att totalt 55 % har mycket få kontakter (dvs 0-1) med bibeln. Det skulle 
motsvara drygt hälften av befolkningen över 15 år. Det är dock lika intres-
sant att notera, att 13 % får anses ha en hög grad av kontakt med bibeln, 
eftersom de har bejakat minst 4 alternativ, och att ytterligare 32 % kan anses 
ha en medelstor kontakt, då de bejakat minst två alternativ. Det är av naturli-
ga skäl de alternativ som har den högsta frekvensen av ”ofta-svar”, dvs. 
”mycket ofta” respektive ”ganska ofta”, som ingår i detta resultat. Det bety-
der att kontakten oftast sker genom att besöka en kyrka, genom att lyssna på 
radio/tv eller genom att läsa annan litteratur. Dessa alternativ kombineras 
delvis med intresset för att läsa bibeln som bok, som har en betydligt lägre 
andel.  

För att sammanfatta iakttagelserna kring sammanställningen av antalet 
kontakter med bibeln, har alltså framgått, att 45 % av den svenska befolk-
ningen har en medelstor till stor kontakt med bibeln och att denna kontakt 
oftast sker genom andra former av kontakt än genom direkt bibelläsning. Det 
framgår också att endast 31 % av befolkningen inte har någon kontakt med 
bibeln över huvud taget. Det är något annorlunda perspektiv jämfört med 
Petterssons tankar om att de indirekta kontakterna med bibeln främst berörda 
de regelbundna gudstjänstdeltagarna. Visserligen har här använts en något 
mer generös beräkningsgrund, då även de som angivit alternativet ”ganska 
sällan” inkluderats. Men som diskuterades ovan menar jag att det är inte 
alldeles omotiverat att förfara på det sättet. Samtidigt finns det anledning att 

                               
79 Andel svarande som för någon kontaktmöjlighet angav följande svarsalternativ: mycket 
ofta, ganska ofta eller ganska sällan. 
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föra analysen vidare i detta avseende. Det är angeläget att söka utröna vilka 
skillnader som finns i materialet.  

En kontroll av könsfördelningen visar, som väntat, att kvinnor har en hög-
re grad av kontakt med bibeln än män. Det är alltså nära fyra av tio män, 
jämfört med var fjärde kvinna som saknar kontakt med bibeln. På motsva-
rande sätt har var sjätte kvinna stor kontakt med bibeln, jämfört med var 
tionde man. Samtidigt är det dock värt att notera att skillnaden inte är större 
än den är. Det finns också skäl att påminna om att undersökningen genom att 
inkludera också indirekta kontakter via skilda medier något utjämnar köns-
skillnaderna i bibelkontakterna. Det är med andra ord rimligt att anta att 
könsskillnaden i tabell 20 skulle vara större om endast bibelkontakt via läs-
ning, annan litteratur och kyrkobesök skulle redovisas.   
Tabell 20. Sammanlagda kontakter med bibeln och kön, relativa andelar.  

 Kön80  
Kontakt med bibeln, skala Män 

n=442 
Kvinnor 
n=558 

Totalt 
n=1000 

Ingen kontakt (=0) 37,8 25,3 30,8 
Liten kontakt (=1) 22,4 24,7 23,7 
Medelstor kontakt (=2-3) 28,7 34,8 32,1 
Stor kontakt (=4-6) 11,1 15,2 13,4 
Summa 100 100 100 

I tabell 21 har skalan för totala bibelkontakter prövats i relation till de ovan 
introducerade åldersgrupperna. En sådan analys visar att kontakterna med 
bibeln är betydligt lägre bland ungdomarna, medan större andelar av de me-
delålders och äldre har tätare kontakter med bibeln. Det är framför allt de 
yngre som anger liten eller ingen kontakt, medan det omvända gäller för de 
äldre. Dessa resultat, vilka motsvarar vad som skulle kunna förväntas, visar 
entydigt att det är människor över 50 år som har mest kontakt med bibeln. 42 
% av 15-29-åringarna har enligt vad de uppger över huvud taget ingen kon-
takt med bibeln. Motsvarande siffra för personer över 65 är 10 %. Förhållan-
det är det omvända om vi studerar gruppen med stor bibelkontakt. Där är det 
10 % av de mellan 15-29 år som har denna kontakt, medan 26 % av pensio-
närerna har denna höga kontaktnivå. Om man anlägger ett generationsper-
spektiv för att förklara sådana skillnader mellan åldersgrupperna, är givetvis 
en sådan observation en betydelsefull indikator på hur bibelkontakterna 
kommer att te sig för framtidens medelålders och äldre. 

                               
80 p<.001. 
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Tabell 21. Sammanlagda kontakter med bibeln och ålder, relativa andelar.  
 Ålder81  
Kontakt med bibeln, 
skala 

15-29 år 
n=217 

30-49 år 
n=329 

50-64 år 
n=254 

65- år 
n=200 

Totalt 
n=1000 

Ingen kontakt (=0) 41,5 38,6 28,3 9,5 30,8 
Liten kontakt (=1) 23,0 27,4 22,0 20,5 23,7 
Medelstor kontakt (2-3) 25,3 25,5 36,6 44,5 32,1 
Stor kontakt (4-6) 10,1 8,5 13,0 25,5 13,4 
Summa 100 100 100 100 100 

Resultaten har således visat, att kontaktytan mellan svenska folket och bibel-
ordet är betydligt större än om man endast beaktar de regelbundna bibellä-
sarna. Tar man hänsyn till att bibelordet förekommer i olika former som 
gudstjänst, radio/tv, annan litteratur och så vidare, samt även frekvensen för 
hur ofta människor tar del av bibelordet via dessa medier, framstår det tyd-
ligt att bibeln är något som flertalet svenskar har kontakt med, men att denna 
kontakt sker indirekt och är förhållandevis sporadisk. Det är endast 31 %, 
alltså en knapp tredjedel av befolkningen som uppger att de helt saknar kon-
takt med bibeln. Samtidigt tyder resultaten att kontakten är större bland äldre 
än bland yngre på, att återväxten gällande bibelkontakter inte kan anses 
tryggad, trots att det för ett nytt medium som Internet fanns indikationer som 
möjligen skulle kunna anses peka i motsatt riktning. Även om kvinnor har 
större kontakt än män, visar resultaten att könsskillnaderna jämnas ut något 
då övriga kontakter med bibelordet via radio, tv och andra medier inkluderas 
i materialet.  

Gällande de sammanlagda bibelkontakterna kunde dock observeras tydli-
ga åldersskillnader. Om man anlägger ett generationsperspektiv för att för-
klara sådana skillnader mellan åldersgrupperna, är givetvis en sådan obser-
vation en betydelsefull indikator på hur bibelkontakterna skulle kunna te sig 
för framtidens medelålders och äldre. Det faktum att kontaktytan är tydligt 
lägre bland unga svenskar, tillsammans med det förhållandet att färre ung-
domar konfirmeras (Pettersson 1986 s. 21, Sjöborg 1998, 2000), och i sam-
band med detta av församlingen får en bibel, antyder att kontaktytan på läng-
re sikt kan komma att minska. Det förefaller som en uppgift av intresse för 
framtida studier att fortsatt följa denna utveckling.  

4.4.3.1 Socioekonomisk bakgrund och bibelkontakt 
Ytterligare några socioekonomiska bakgrundsvariabler undersöktes. Därvid 
framkom att det inte finns några signifikanta skillnader mellan typ av bo-
stadsort. Det vill säga bosatta i storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) jäm-
fördes med personer bosatta på ort med över 30000 invånare, respektive 
bosatta på ort under 30000 invånare. Däremot framgår skillnader när kön 
och yrkeskategori kombineras, vilket illustreras i tabell 22. Skillnaderna går i 

                               
81 p<.001. 



 91 

den riktningen att såväl kön som yrkeskategori påverkar sannolikheten för 
om en person kommer att ha kontakt med bibeln eller ej. Som tidigare påvi-
sats har kvinnor större kontakt med bibeln än män, men om även variabeln 
yrkeskategori beaktas, framträder att både kön och social tillhörighet har 
betydelse i sammanhanget. 
Tabell 22. Sammanlagda kontakter med bibeln, per kön och yrkesgrupp, relativa 
andelar. 

 Kön och yrkesgrupp82  
 Manliga 

arbetare 
n=129 

Kvinn-
liga 

arbetare 
n=153 

Manliga 
övriga 
n=312 

Kvinn-
liga 

övriga 
n=400 

Totalt 
n=994 

Ingen kontakt 51,2 32,0 32,4 22,5 30,8 
Liten kontakt (1 form) 20,9 28,8 23,1 23,5 23,8 
Medelstor kontakt (2-3 former) 24,0 26,8 30,8 37,8 32,1 
Stor kontakt (4-6 former) 3,9 12,4 13,8 16,3 13,3 
Summa 100 100 100 100 100 

4.4.3.2 Utbildning och bibelkontakt 
Gällande utbildningsbakgrund visar en kontroll att signifikanta skillnader 
uppträder mellan gruppen som har utbildning på högst gymnasienivå och de 
två övriga grupperna. Av nedanstående tabell framgår att den grupp som i 
störst utsträckning saknar kontakt med bibeln är den med gymnasieskola 
som högsta utbildningsnivå. Gruppen med utbildning på högst grundskoleni-
vå har istället, tillsammans med gruppen med högskoleutbildning, i större 
utsträckning kontakt med bibeln. En närmare granskning visar att resultatet 
sammanhänger med generationstillhörigheten. I gruppen med utbildning på 
högst grundskolenivå, återfinns delvis äldregrupperna i materialet, och jag 
har ovan visat att dessa har en tydligt större kontakt med bibeln. Detta för-
klarar åtminstone delvis skillnaderna mellan olika utbildningsgrupper. 
Tabell 23. Sammanlagda kontakter med bibeln och utbildningsnivå, relativa ande-
lar. 

 Utbildning83  
Kontakt med bibeln, skala Grundskole-

nivå n=344 
Gymnasie-
nivå n=381 

Högskole-
nivå n=269 

Totalt 
n=994 

Ingen kontakt (=0) 24,4 39,1 27,9 31,0 
Liten kontakt (=1) 23,8 22,8 24,5 23,6 
Medelstor kontakt (2-3) 35,5 27,6 34,6 32,2 
Stor kontakt (4-6) 16,3 10,5 13,0 13,2 
Summa 100 100 100 100 

                               
82 p<.001. 
83 p<.001. 
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Gällande fackförbundstillhörighet (LO, TCO respektive SACO) och kontakt 
med bibeln saknas signifikanta skillnader. Resultaten av jämförelserna gäl-
lande dessa och andra socioekonomiska bakgrundsvariabler överensstämmer 
i stort med Petterssons iakttagelse (1986 s. 52-62) att av skilda sociala bak-
grundsvariabler har socioekonomisk status minst betydelse, medan faktorer 
som kön, ålder och boenderegion samtliga har större betydelse för bibelläs-
ning. Även för sammanlagda (direkta och indirekta) bibelkontakter menar 
Pettersson (1986 s. 85) att nämnda grundläggande tendenser gällande bak-
grundsvariablerna kön, ålder, etcetera för dessa kontakter med bibeln kom-
mer att kvarstå, eftersom den direkta bibelläsningen ingår däri. Pettersson 
finner av detta skäl ytterligare och fördjupade analyser överflödiga. Jag hop-
pas emellertid att min framställning bidragit till att komplettera den bilden. 
Att detta också utgör en observation av central betydelse för avhandlingens 
grundläggande frågeställning leder därför till att detta behandlas mer utför-
ligt i analyskapitlet. 

 

4.4.3.3 Regionala skillnader - bibelkontakt 
Skalan för totala bibelkontakter kan också relateras till andra sociala bak-
grundsvariabler. I det följande görs en jämförelse mellan olika geografiska 
regioner i Sverige. Det sker genom att med hjälp av datamaterialet från 2001 
års Sifoundersökning jämföra ovan utvecklade skala för sammanlagda bibel-
kontakter med boenderegion84. Detta sker genom att jämföra medelvärdena 
för de sammanlagda bibelkontakterna regionvis.  

Det valda tillvägagångssättet ger en möjlighet till en närmare analys av 
hur förhållandena mellan skilda regioners bibelkontakter ser ut. Beslutet att 
välja jämförelse av medelvärden för att studera skillnader mellan de ingåen-
de regionerna är motiverat av det skiftande antalet svarspersoner i respektive 
region85. Ett alternativt förfaringssätt skulle vara att jämföra de relativa ande-
                               
84 De boenderegioner som jag använder mig av i analysen, härrör från Sifoundersökningen, 
och är nio till antalet. De är härledda ur sammanförande av A-regioner enligt följande: Norra 
Sverige: A-regionerna 59-70, Norra Mellansverige: A-regionerna 41-44, 52-58, Östra Mellan-
sverige: A-regionerna 2-10, 45-51, Stockholm: A-regionerna 01, Västsverige: A-regionerna 
31-32, 34-40, Göteborg: A-regionerna 33, Småland och öarna: A-regionerna 11-21, Sydsveri-
ge: A-regionerna 22-27, 29-30, Malmö: A-regionerna 28 (Research International 2004). Det 
innebär att Stockholmsregionen består av samtliga kommuner i Stockholms län utom Norrtäl-
je, som hänförs till Östra Mellansverige; Göteborgsregionen består av kommunerna Kungs-
backa, Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Ale, Lerum, Vårgårda, Göteborg, 
Mölndal, Kungälv, samt Alingsås. Malmöregionen består av kommunerna Staffanstorp, Bur-
löv, Vellinge, Kävlinge, Lomma, Svedala, Malmö, Lund och Trelleborg. 11 individer i data-
materialet har dock, troligen på grund av dragningen av gränser för A-regionerna, hamnat i en 
annan boenderegion än övriga individer från den A-regionen. Detta har manuellt korrigerats 
på det sättet att dessa förts till den boenderegion som rymmer övriga från samma A-region. 
85 Antalet svarspersoner i de nio regionerna är (i fallande ordning efter antal): Stockholmsom-
rådet n=207, Östra Mellansverige n=170, Västsverige n=106, Norra Sverige n=93, Norra 
Mellansverige n=91, Göteborgsområdet n=88, Småland och öarna n=86, Sydsverige n=85, 
Malmöområdet n=74.  
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larna för respektive nivå av sammanlagda bibelkontakter. En på procentan-
delar baserad komparation förlorar emellertid i precision86. Det blir därför 
mer korrekt att begagna sig av en medelvärdesjämförelse. Men också här 
finns anledning att vara medveten om att inte heller det verktyget saknar 
brister. Framför allt är det sammanvägningen av alla individer inom en regi-
on till ett värde som innebär en generalisering av samtliga svarspersoner 
inom ett visst geografiskt område. Samtidigt är fördelarna i förhållande till 
procentandelsjämförelsen uppenbara. För denna analys, som syftar till att 
kartlägga och presentera regionala skillnader, utgör emellertid den berörda 
generaliseringsproblematiken inget oöverstigligt problem.  

I följande figur åskådliggörs därför resultatet av denna medelvärdesjämfö-
relse, fördelad på de nio regioner som introducerades ovan (se not 79). Det 
medelvärde som förekommer i jämförelsen härrör från de sammanlagda 
bibelkontakterna, och har erhållits genom en kvantifiering av hur många 
sådana kontakter svarspersonen uppgivit (värdet kan således variera mellan 0 
och 6). Det är möjligt att resa invändningar mot vilken betydelse de skillna-
der i medelvärde som uppträder, representerar.  Jag menar dock att för det 
syfte som här är aktuellt, nämligen dels att studera om det finns några regio-
nala skillnader samt dels att sätta dessa observationer i relation till tidigare 
studier av religionens geografiska spridning, fyller det valda tillvägagångs-
sättet väl sin funktion, och möjliggör en analys av den aktuella problemati-
ken. 

Prövningen av de relativa andelar inom respektive region som har olika 
nivåer av kontakt med bibeln indikerar, inledningsvis, att de regionala möns-
ter som tidigare forskning kunnat identifiera gällande bibelläsning (Petters-
son 1986 s. 60ff) och gudstjänstbesök (Gustafsson 2001), huvudsakligen går 
att belägga i föreliggande material87. Kontakten med bibeln är således star-
kast i regionen Norra Sverige samt i regionen Småland och öarna. Det lika 
tydligt svagaste området är framför allt Stockholmsregionen, Malmöregio-
nen samt regionen Sydsverige. Häremellan finns ett antal regioner som på 
grund av historiska, kulturella och socioekonomiska faktorer representerar 
olika mellannivåer. Bland dessa regioner på mellannivå särskiljer sig Göte-
borgsregionen samt regionen Västsverige, med en lägre mellannivå. En nå-
got högre grad av bibelkontakter finner man slutligen i regionerna Norra 
Mellansverige respektive Östra Mellansverige. Resultatet är väntat, i den 
meningen att det visar en principiell överensstämmelse med tidigare forsk-
ning rörande regionala skillnader vad avser gudstjänstbesök, musikguds-

                               
86 Det hindrar inte att det även kan vara belysande att studera de relativa andelarna. Exempel-
vis kan nämnas att andelen svarspersoner med fler än 2 bibelkontakter uppgår till 62 % i 
regionerna Norra Sverige respektive Småland och öarna. Motsvarande andel i Stockholmsre-
gionen är 37 %. På samma sätt kan sägas att omkring 40 % av de svarande i Stockholmsregi-
onen helt saknar bibelkontakter, vilket kan jämföras med 22 % i Norra Sverige. 
87 p<.01. 
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tjänstbesök och kyrklig sed, men det finns också möjlighet att nyansera bil-
den (Carlsson 1990, Bromander 2001, Gustafsson 2001).  

 
Figur 3 De sammanlagda bibelkontakternas regionala fördelning. Medelvärden. 
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Det finns anledning att göra en något närmare jämförelse med den mest ak-
tuella kyrkogeografiska indelningen, vilken presenterats av Gustafsson 
(2001 s. 206-212) och som baseras på uppgifter om deltagande i gudstjänster 
och andra samlingar i de fria samfunden och Svenska kyrkan88. Att regioner-
na Norra Sverige och Småland och öarna skulle utgöra en tätgrupp rörande 
bibelkontakt var helt i linje med tidigare forskning om kyrkogeografiska 
regioner. Det finns en tydlig parallell med Gustafssons områden norra styr-
keområdet respektive sydöstliga styrkeområdet. För bibelkontakterna kan 
sedan urskiljas en mellangrupp, till vilken hör regionerna Östra Mellansveri-
ge, samt Norra Mellansverige. Denna mellangrupp finner också sin huvud-
sakliga motsvarighet hos Gustafssons kyrkogeografiska regioner där hans 
benämningar är centrala svagområdet, respektive norra svagområdet. Intres-
sant nog förefaller det som att det finns en divergens som rör den region som 
Gustafsson kallar det västliga styrkeområdet, och som gällande bibelkontak-
terna benämns Västsverige. För bibelkontakterna uppvisar nämligen denna 
region samma lägre nivå av bibelkontakt som näraliggande Göteborgsregio-
nen. Västsverige skulle alltså förete en relativt sett svagare relation till bibeln 
än till gudstjänstdeltagande. På den lägsta nivån av bibelkontakt, slutligen, 
återfinns Malmöregionen, Sydsverige respektive Stockholmsregionen. Här 
finns motsvarigheter på något olika håll i Gustafssons regioner: centrala 
svagområdet respektive det södra svagområdet.  

I detta sammanhang bör också erinras om den principiella skillnad som 
föreligger mellan de material som här jämförts: befolkningens gudstjänstbe-
sök i Svenska kyrkan och frikyrkorna på kommunnivå, respektive regionsvi-
sa medelvärden för individuella bibelkontakter. Gustafssons kyrkogeografis-
ka regioner är baserade på, för det första, den relativa befolkningsandelen på 
kommunnivå för besöken vid de fria samfundens samlingar under en helg i 
slutet av september 1999, adderade med, för det andra, den relativa befolk-
ningsandelen på kommunnivå vid Svenska kyrkans samlingar under samma 
helg. Om huvuddelen av kommunerna i ett län hör till samma klass, förs 
därmed länet till en kyrkogeografisk region. Gustafssons klassindelning ut-
går från tre likstora klasser. Också i analysen av bibelkontakternas regionala 
spridning har begagnats en klassindelning. Denna har dock genomförts först 

                               
88 Gustafsson (2001 s. 207) diskuterar sina motiv för att exkludera de geografiskt mer ojämnt 
fördelade ickekristna grupperna, samt Jehovas Vittnen, mormonerna respektive invandrarkyr-
korna. De regioner som Gustafsson identifierade skiljer sig något från tidigare studier kring 
kyrkogeografiska regioner, och är baserade på en klassindelning avseende nivåer för guds-
tjänstfrekvensen i flertalet av i respektive sammanhållet län ingående kommuner. Regionerna 
är sex till antalet: Det södra svagområdet (Skåne, Blekinge och Halland), det sydöstliga styr-
keområdet (Småland, Öland, Gotland och Östergötland), det västliga styrkeområdet (Västra 
Götalands län, Värmlands län samt Örebro län), det centrala svagområdet (Stockholms, Upp-
sala, Södermanlands och Västerås län), det norra svagområdet (Dalarnas, Gävleborgs, Väs-
ternorrlands och Jämtlands län), samt slutligen det nordliga styrkeområdet (Västerbottens och 
Norrbottens län) (Gustafsson 2001 s. 209ff). 
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efter att medelvärdet för respektive region har beräknats89. Dessutom har 
andra, redan befintliga regioner använts, i den meningen att resultatet av 
analysen presenterats med hjälp av de nio boenderegioner som också an-
vänds av Sifo. Gustafsson strävar efter att följa länsgränser och för därför 
samman län efter till vilken klass huvuddelen av kommunerna förts. Likväl 
framträder intressanta mönster i materialet om de sammanlagda bibelkontak-
terna som delvis kastar nytt ljus över det undersökta kunskapsområdet, näm-
ligen om bibelkontakterna i någon mening förändrats och eller kan relateras 
till de av tidigare forskning kartlagda regionala variationerna för gudstjänst-
besök, bibelläsning etc. 

Sammanfattningsvis har alltså konstaterats en grundläggande överens-
stämmelse mellan Gustafssons kyrkogeografiska regioner, vilka var baserade 
på gudstjänstdeltagande i Svenska kyrkan och de fria samfunden. De regio-
ner som här använts är dock nio till antalet, vilket kan jämföras med Gus-
tafssons sex. Det medför också en något mer nyanserad bild än Gustafssons. 
Bilden av den regionala spridningen av de sammanlagda bibelkontakterna 
framstår vidare som något mer nyanserad än den bild som givits av tidigare 
forskning om bibelläsning och regionala skillnader (Pettersson 1986 s. 60f90).  

Den skillnad som framträder i förhållande till denna tidigare bild, förkla-
ras rimligen av den tes som framförs av Gustafsson i relation till hur de kyr-
kogeografiska regionerna förändrats under motsvarande tid (2001 s. 217), 
nämligen ett diffusionsperspektiv som innebär att ”‘sekulariseringen’ sprider 
sig från de innovationscentra som Sydvästskåne och Mälardalen ofta anses 
utgöra” (Gustafsson 2001 s. 217). Samtidigt är det, som nämndes ovan, vä-
sentligt att också notera de avvikelser från Gustafssons kyrkografiska regio-
ner som uppvisats för den regionala variationen för bibelkontakter på indi-
vidnivå. Exempelvis verkar också Göteborgsregionen fungera som ett inno-
vationscentrum, vars lägre nivå av bibelkontakter tycks prägla också regio-
nen Västsverige. Detta synes som en nyansering till tidigare forskning om 
”bibelbältets” utbredning, samtidigt som frågan för en mer inträngande be-
handling skulle kräva fler typer av data.  

4.5. Anses bibeln viktig för svensk kultur i framtiden? 
I Sifoundersökningen ställdes en fråga om bibelns roll i framtida svenskt 
kulturliv. Syftet med denna fråga var att undersöka människors attityder till 
bibelns kulturella betydelse. Följande fråga ställdes: ”Hur viktig tror du att 
bibeln kommer att vara i svensk kultur i framtiden, inom följande områden?” 
                               
89 Huvudsakligen pga. att här använts data på individnivå. 
90 ”Man kan därför konstatera att ’det kyrksamma Götalandsområdet’ avviker från övriga 
Sverige genom att innevånarna där uppvisar större andelar regelbundna bibelläsare. Det är 
veterligen första gången som en sådan regional variation i bibelläsning har kunnat påvisas för 
Sveriges del” (Pettersson 1986 s. 60). 
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Svarspersonerna fick därefter ange om de trodde att bibeln i framtiden kom-
mer att vara viktig eller oviktig ”i skolan”, ”i radio och tv”, ”i kyrkorna”, ”i 
böcker och litteratur”, respektive ”i nya medier som cd-skivor och Internet”.  
De svarande fick ta ställning med hjälp av fyra alternativ på en skala. Svars-
alternativen var: ”mycket viktig”, ”ganska viktig”, ”ganska oviktig”, ”helt 
betydelselös”.91 I tabellen redovisas samtliga fyra svarsalternativ samt ande-
len som svarat ”tveksam, vet ej”, medan jag i analysen sammanför alternati-
ven ”mycket viktig” samt ”ganska viktig” till ”viktig”, medan alternativen 
”ganska oviktig” respektive ”helt betydelselös” behandlas för sig.92  
Tabell 24. Attityd till Bibelns kulturella betydelse inom skilda områden, medelvärde 
respektive relativa andelar. 

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

Me-
del-

värde 
 

Mycket 
viktig 

Ganska 
viktig 

Ganska 
oviktig 

Helt 
bety-
delse-

lös 

Tvek-
sam, 
vet ej 

 

Totalt 
n= 

1000 

I kyrkorna 4,41 58,7 31,9 4,6 0,9 3,9 100 
I böcker och litteratur 3,44 10,2 42,2 35,5 5,2 6,9 100 
I skolan 3,37 8,4 39,0 38,7 9,4 4,5 100 
I radio/tv 3,17 5,8 27,4 50,5 10,8 5,5 100 
I nya medier som cd-
skivor och Internet 

3,02 6,9 23,7 44,6 13,9 10,9 100 

Tabell 24 visar att nästan samtliga tillfrågade tror att bibeln kommer att fort-
sätta att fylla en viktig funktion i kyrkorna, vilket får anses vara ett väntat 
resultat. Intressantare är dock att 52 % respektive 47 % tror att bibeln kom-
mer att spela en viktig roll för framtidens kultur i litteratur och i skolans 
undervisning. Mot bakgrund av att, som tidigare visades, endast mindre be-
folkningsandelar ägnar sig åt regelbunden bibelläsning, finns det anledning 
att stanna upp inför denna relativt utbredda uppfattning om bibelns betydelse 
inom områden som får anses centrala för en kultur. Det är överlag anmärk-
ningsvärt små andelar som tror att bibeln kommer att vara helt betydelselös 
för framtidens kultur. Värt att notera är samtidigt att det är jämförelsevis 
mindre andelar som tror att bibeln kommer att vara viktig inom medieområ-
det: En tredjedel tror på dess betydelse inom radio och tv, och nästan lika 
många, 31 %, tror att bibeln är viktig för framtidens kultur inom nya medier 
som cd och Internet.  
                               
91 I frågeformuläret hade svarsalternativet ”mycket viktigt” värdet 1 medan alternativet ”helt 
betydelselös” hade värdet 4, tveksam, vet ej 5. Här har dessa värden kodats om, så att ett högt 
medelvärde således betyder att svarspersonerna i hög grad bejakar bibelns ställning och roll 
inom det angivna området.  I tabell 9 har resultatet ordnats efter (omkodat) medelvärde i 
fallande skala. Som redovisats i kapitel 3 läser telefonintervjuaren inte upp alternativet ”tvek-
sam, vet ej”. 
92 Frågeformulering, utformning av svarsalternativ och problem i samband med en kvantitativ 
analys av data på individnivå diskuterades i kapitel 3.  
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En kontroll av resultatets fördelning efter kön (tabell 25) och ålder (tabell 
26) visar intressant nog på relativt små skillnader mellan dessa grupper då 
bibelns betydelse för framtidens kultur efterfrågades.  
Tabell 25. Attityd till bibelns kulturella betydelse93, fördelat efter kön, relativa ande-
lar. 

Bibeln viktig för svensk kultur 
inom… 

Män 
n=442 

Kvinnor 
n=558 

Totalt 
n=1000 

Signifikans-
nivå 

Kyrkorna 89,1 91,8 90,6 NS 
Böcker och litteratur 47,7 56,1 52,4 p<.05 
Skolan 41,4 52,2 47,4 p<.01 
Radio/tv 29,2 36,4 33,2 p<.05 
Nya medier, som cd och Internet 28,3 32,4 30,6 NS 

Jämförelsen mellan kvinnor och män, visar att kvinnor som väntat i högre 
grad än män anser bibeln betydelsefull inom böcker och litteratur, skolan 
respektive radio och tv. För bibelns betydelse inom kyrkorna respektive nya 
medier saknas signifikanta könsskillnader. 
Tabell 26. Attityd till bibelns kulturella betydelse fördelat efter ålder. 

Bibeln viktig för svensk 
kultur inom… 

15-29 
år 

n=217 

30-49 
år 

n=329 

50-64 
år 

n=254 

65- år 
n=200 

Totalt    
n=1000 

Signifikans-
nivå 

Kyrkorna 95,9 93,6 88,2 83,0 90,6 p< 0,001 
Böcker och litteratur 53,0 49,5 53,5 55,0 52,4 p< 0,001 
Skolan 47,0 45,3 46,5 52,5 47,4 p< 0,001 
Radio/tv 21,2 25,5 37,0 54,0 33,2 p< 0,001 
Nya medier, som cd och 
Internet 

26,3 32,5 33,4 28,0 30,6 p< 0,001 

Fler yngre än äldre tror att bibeln kommer att vara viktig för framtidens kul-
tur inom kyrkorna. Endast mindre skillnader uppträder vad avser områdena 
böcker och litteratur respektive skolan. För båda dessa är det den äldsta 
gruppen vilken i något högre grad tror att bibeln blir viktig. Däremot finns 
tydliga åldersskillnader gällande bibelns roll för framtidens kultur inom ra-
dio och tv. Angående bibelns betydelse för framtidens kultur inom radio och 
tv svarar 21 % av 15-29-åringarna att de anser denna ganska eller mycket 
viktig, medan motsvarande andel av svarsgruppen över 65 år uppgår till hela 
54 %. Resultatet speglar sannolikt att ungdomars medieanvändning präglas 
av en ungdomskulturell orientering. Det är inte orimligt att tänka sig att ung-
domsgenerationen snarare förknippar nämnda medieformer med underhåll-
ning och förströelse än med bibeln. Det är också i sammanhanget värt att 
notera att denna mycket tydliga åldersskillnad jämnas ut något, om än inte 
helt, när det gäller nya medier som cd och Internet. De som mest tror att 
bibeln kommer att vara viktig för framtidens kultur via nya medier är ålders-
                               
93 I tabell 25 och 26 redovisas andel i procent som svarat ”mycket viktig” och ”ganska viktig.” 
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gruppen 50-64 år, där var tredje anser detta. I den generation för vilka dato-
rer och Internet i högre grad ”alltid” funnits (15-29 år), tror däremot var fjär-
de att bibeln är viktig inom de nya medierna cd och Internet. 

Resultaten visar således att nästan samtliga tillfrågade tror att bibeln är 
viktig för svensk kultur inom kyrkorna. Vidare framgår att omkring hälften 
av de tillfrågade tror att bibeln kommer att spela motsvarande roll inom litte-
raturen och skolan. En tredjedel av de tillfrågade tror att bibeln är viktig för 
kulturen inom radio och tv samt nya medier som cd och Internet. Det är sam-
tidigt en klar minoritet av de svarande som tror att bibeln kommer att vara 
helt betydelselös i framtiden. Inte minst det faktum att omkring varannan 
anser bibeln viktig för framtidens kultur inom skolan och litteraturen menar 
jag tyder på att bibeln tycks ha en kulturell betydelse. Intressant att notera i 
sammanhanget är de tydligt lägre värden som kan observeras gällande bi-
belns roll inom etermedier respektive nya medier, liksom de åldersskillnader 
som här kunde identifieras.   

Det som i det föregående antytts, att bibeln uppfattas viktig dels som reli-
giös företeelse, dels som kulturell företeelse, kan belysas närmare genom att 
de attityder till bibelns framtida roll i svensk kultur, som undersöks i detta 
avsnitt prövas mot den tidigare introducerade ”kontaktskalan”.  
Tabell 27. Attityd till bibelns betydelse för svensk kultur, fördelad efter kontakt med 
bibeln 

Bibeln viktig för 
svensk kultur 
inom… 

Andel 
av alla 

som 
anser 
viktig 

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

”ganska sällan” 

 
 Ingen 

kontakt 
En 

kontakt 
2-3  

kontak-
ter 

4-6  
kontak-

ter 

Signifi-
kans-
nivå 

Kyrkorna 91 88,6 89,0 91,0 97,0 p<0,05 
Böcker och litteratur 52 36,0 48,5 60,1 78,4 p<0,001 
Skolan 47 33,1 46,0 54,8 64,9 p<0,001 
Radio/tv 33 17,2 25,7 38,6 70,1 p<0,001 
Nya medier, som cd 
och Internet 

31 20,1 27,8 31,8 56,1 p<0,001 

Tabell 27 visar att bibeln ses som viktig också i grupper som saknar respek-
tive har en högst begränsad egen kontakt med bibeln. Det vill jag tolka som 
ett uttryck för att bibeln har en kulturell betydelse hos förhållandevis stora 
grupper. En närmare analys av inom vilka nivåer av bibelkontakter som sva-
rande anger att de tror att bibeln kommer att vara viktig inom skilda kultur-
områden ger möjlighet att få en bild av hur förhållandet ser ut mellan egen 
bibelkontakt och attityden att bibeln är viktig. I stort sett alla grupper, oav-
sett egen bibelkontakt, anser att bibeln är viktig för svensk kultur i framtiden 
inom kyrkorna. När det gäller om man tror att bibeln är viktig för svensk 
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kultur i framtiden inom skola och litteratur framkommer visserligen större 
skillnader mellan personer med inga, få respektive många bibelkontakter, 
men jag vill understryka att det är lika anmärkningsvärt att en tredjedel av 
individerna utan någon som helst egen kontakt med bibeln trots detta anser 
att bibeln kommer att vara viktig för framtidens kultur inom litteratur respek-
tive skola. Däremot faller siffrorna för denna grupp tydligt då bibelns roll via 
radio/tv och nya medier undersöks. Det är främst bibelanvändarna själva 
som tror på att bibeln är viktig för svensk kultur i framtiden inom dessa me-
dier. Kontrasten mellan de olika kontaktgrupperna är härvidlag mycket tyd-
lig. Detta aktualiserar intressanta frågor att arbeta vidare med.  

Hur bör dessa resultat tolkas? En möjlig tolkning är att den tredjedel av 
personerna utan bibelkontakt som anser bibeln viktig för kulturen i form av 
litteraturen och skolan bör förstås som en mindre andel. En sådan tolkning 
skulle fokusera att resultatet att bibelns betydelse inom litteratur och skola 
faktiskt avvisas av så många som två av tre från gruppen som saknar bibel-
kontakt närmast tyder på att bibeln är viktig endast för en mindre del av be-
folkningen. En annan tolkning är den som antyddes ovan, nämligen att det 
just mot bakgrund av tidigare forskning kring bibelläsning och bibelanvänd-
ning, är nödvändigt att problematisera att bibeln även av personer som för 
egen del helt saknar kontakt med den, anses ha en viktig kulturell betydelse. 
Det är enligt en sådan tankelinje också värt en smula mer ingående reflektion 
kring förhållandet att denna betydelse även utsträcks till så centrala kulturel-
la företeelser som skolan respektive litteraturen. Frågan är också vad det 
betyder när personer svarar att bibeln är viktig inom vissa områden, medan 
de uppenbarligen inte, ens indirekt, tar del av densamma. Vad de indirekta 
bibelkontakterna betyder i sammanhanget måste också ingående analyseras. 
Jag menar att resultaten indikerar att de svarande anger att bibeln har dels en 
religiös och dels kulturell funktion. Frågan är om resultaten skulle kunna tas 
som belägg för att bibeln i Sverige kan relateras utanför skaran av regel-
bundna bibelläsare och att den därmed utgör en länk i den minneskedja som 
bär upp den svenska kulturens identitet (Hervieu-Léger 2000, Bäckström et 
al. 2004). Jag vill mena att de olika tolkningsalternativen måste prövas och 
uttömmande analyseras för att skapa en nyanserad förståelse av rimligheten i 
de skilda tolkningsalternativ som resultaten från tabell 27 aktualiserar. Såle-
des ämnar jag återkomma till frågan i kapitel 7. 

4.6. Bibeln som symbol för det kollektiva minnet 
Som berörts tidigare, såväl i detta kapitel som i avhandlingens inledningska-
pitel har bibeln av naturliga skäl ända sedan kristendomens införande, spelat 
en central roll i svenskt religiöst och kulturellt liv. Tillgången till en svensk 
bibeltext har för såväl språket, litteraturen som den religiösa traderingen 
historiskt sett haft stor betydelse. Jag kommer i detta avsnitt att diskutera om 
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svenskarnas förhållande till bibeln kan jämföras med en annan företeelse 
med kulturell och religiös funktion i det svenska samhället, nämligen Svens-
ka kyrkan. Syftet med detta är möjliggöra en diskussion om förhållandet 
mellan en mer religiös och en mer allmänkulturell användning av bibeln 
vilken jag vill sätta i relation till liknande diskussioner som förts gällande 
människors användning av kyrkor och kyrkorum. En diskussion om bibelns 
kulturella betydelse är av intresse då indikatorerna bibelkontakter, bibelsyn 
och attityd till bibelns betydelse för framtidens svenska kultur samtliga anty-
der att bibeln inte är begränsad till kyrkorummen, utan i någon mening rör 
sig ut ur dessa till förmån för en mer allmänkulturell orientering. Jag gör inte 
anspråk på att täcka in samtliga tänkbara aspekter av deras förhållande till 
bibeln, ej heller alla aspekter av svenskarnas förhållande till kyrkan. Avsik-
ten är endast att visa på paralleller för att föra en diskussion. Jag lämnar det 
återstående för andra forskningsinsatser att skapa en mer inträngande och 
djupgående bild av svenskarnas förhållande till bibeln respektive organiserad 
religionsutövning. 

Det har i flera tidigare undersökningar av folkliga relationer till kyrko-
byggnader i Sverige visats, att andelen svenskar som besöker kyrkobyggna-
derna regelbundet för att delta i gudstjänster är relativt små (7 %) medan 
däremot andelen som med viss regelbundenhet besöker kyrkobyggnaderna 
och deras kyrkogårdar är större (19 %) (Bäckström 1997 s. 28, 76). Av dessa 
undersökningar kan man också se att 45 % av de svarande på tio undersökta 
orter har en känslomässig relation till kyrkobyggnaden, vilken ofta samman-
hänger med minnen från högtider i livet. 68 % anser det vara viktigt med en 
kyrkobyggnad på bostadsorten eller i området där de bor. Även om de relate-
rade siffrorna inte grundar sig på ett riksrepresentativt befolkningsurval, utan 
bygger på resultat från tio utvalda pastorat94, tyder de ändå på olika rela-
tionsnivåer där det religiösa engagemanget, den emotionella relationen, och 
den kulturella tillhörigheten avspeglar sig. Den skala som uppstår när man 
ställer samman nämnda procentandelar åskådliggörs i nedanstående tabell. 

                               
94 Antalet svarspersoner var 3591 (Bäckström 1997 s. 15).  
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Tabell 28. Jämförelse av relationen till kyrkan och relationen till bibeln, relativa 
andelar. 95 

Uttryck för en relation till kyrkan   Uttryck för en relation till 
bibeln 

 

Gudstjänst i Svenska kyrkan minst 
1g/månad 

7  Läser bibeln ofta 9 

Regelbundna kyrkobyggnadsbesökare 16  Har Bibel 2000 15 
Hög samhörighetskänsla med kyrko-
byggnad 

45  Kontakt med bibeln på något 
sätt, ofta  

30 

Viktigt med kyrkobyggnad på orten/ 
området 

68  Bibeln viktig för framtidens kultur 
inom litteraturen 

52 

Tillhöriga Svenska kyrkan 80  Har bibel i hemmet 89 

 
Det jag vill framhålla är möjligheten att dra vissa paralleller mellan Bäck-
ströms resultat från kyrkobyggnadsundersökningen och några av de resultat 
från undersökningen av svenska folkets förhållande till bibeln som jag redo-
visat i detta kapitel. Jag prövar om det också för bibeln går att identifiera 
olika relationsnivåer. I tabell 28 har därför några av resultaten som presente-
rats tidigare i detta kapitel sammanställts på ett analogt sätt. Jag visade i 
avsnitt 4.2 att 9 % av de svarande med viss regelbundenhet läser bibeln, och 
i avsnitt 4.1 att 15 % har en Bibel 2000. Av dessa siffror speglar den första 
ett religiöst engagemang där bibelläsningen är en naturlig del. Detta religiösa 
engagemang återfinns, huvudsakligen, i kyrkor och samfund i Sverige. Inne-
havet av Bibel 2000 går utöver denna grupp – det finns alltså inte bara regel-
bundna bibelläsare som har den nya bibelöversättningen, utan också ett antal 
individer som oberoende därav ändå fått eller köpt Bibel 2000. Annorlunda 
uttryckt läser omkring var tionde svensk bibeln ganska eller mycket ofta, 
medan var sjätte svensk vid undersökningstillfället i maj 2001 hade fått 
och/eller köpt den nya bibelöversättningen. I avsnitt 4.4 visade jag att 30 % 
av de svarande anser sig mycket ofta respektive ganska ofta komma i kon-
takt med bibelordet genom kontakter med bibeln via olika indirekta former. I 
avsnitt 4.5. visade jag att omkring hälften av de tillfrågade ansåg att bibeln 
var viktig för framtidens kultur inom områdena skola (47 %) respektive 
böcker och litteratur (52 %). Dessa värden, av vilka jag för det senare till 
översikten i tabell 28, menar jag illustrerar denna allmänkulturella betydelse 
som bibeln också kan ha. Genom att jämföra hur dessa attityder fördelade sig 
i grupper med olika grad av egen kontakt med bibeln visades också att det är 
just i en allmänkulturell betydelse, snarare än en religiös, som bibeln ses som 
viktig även hos grupper som inte har de höga aktivitetsnivåer vad avser bi-
belläsning som nämndes ovan. Människor har en relation till bibeln även om 
de inte läser i den regelbundet, och att det är betydligt fler än de regelbundna 
kyrkobesökarna som har denna indirekta relation till bibeln. Till skalan vill 
                               
95 Källor: Bäckström 1997 s. 15, 33, 76, Pettersson 1986 s. 20f, Svenska kyrkan 2005, samt 
Sifoundersökningen redovisad i detta kapitel. 
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jag också lägga tillgång till en bibel. Från NT-81-projektets undersökning 
hämtas den mest aktuella uppgiften, vilken är att 89 % av de tillfrågade upp-
gav sig ha en bibel i hemmet96 (Pettersson 1986 s. 20f).  

Det är givetvis så att relationen till kyrkobyggnaden och relationen till bi-
beln inte kan jämföras i alla avseenden, men jag vill likväl peka på intressan-
ta paralleller mellan resultaten och vad de representerar. Också gällande 
svenskens relation till bibeln kan en relationsskala noteras: från ett intensivt, 
religiöst engagemang, över ett emotionellt eller traditionsbaserat engage-
mang där bibeln används indirekt i olika former, till ett kulturellt engage-
mang. Gällande relationsskalan för bibeln finns flera aspekter. Det gäller 
bland annat möjligheten till en privat användning av bibeln, vilket kan jäm-
föras med det enskilda besöket i kyrkobyggnaden vid tillfällen då där inte är 
gudstjänst. Men det måste också noteras att såväl enskild bibelläsning som 
indirekta bibelkontakter kan ske utifrån ett antal motiv, som hellre bör för-
stås som kulturella, än som mer specifikt religiösa. En bibeltext kan läsas för 
religiösa syften, för ett språkligt intresse, som litteratur, som historieskild-
ring, som etisk norm, med mera. Också för mer indirekta kontakter med 
bibeln finns frågan om avsikt eller frivillighet med, vilket diskuterats tidigare 
i förhållande till om personer möter bibeln via tv av en händelse, i väntan på 
ett annat program eller om man istället medvetet valt att se ett program där 
bibeln utgör en del. Å andra sidan finns ett antal tänkbara motiv för använd-
ning av en kyrkobyggnad som snarare bör betecknas som mer allmänkultu-
rella än specifikt, explicit religiösa. En kyrkobyggnad kan besökas för en-
skild andakt, som turistisk sevärdhet, ur konsthistorisk aspekt, ur byggnads-
historisk aspekt, ur bygdehistorisk aspekt eller i samband med kyrkogårds-
besök. De skalor som presenterats här ger dessvärre inga möjligheter att ta 
dylika nyanser i beaktande, även om ett sådant företag givetvis skulle vara 
såväl intressant som angeläget. Det synes dock ligga utanför denna under-
söknings ramar, men är en forskningsuppgift som med fördel skulle anträdas 
med etnografiska och kvalitativa metoder för att skapa en djupare förståelse 
än vad liknande kvantitativa data kan ge.  

Även om tidigare undersökningar (Pettersson 1986, Straarup 1987) pekar 
på tydliga korrelationer mellan församlingsengagemang och bibelläsning, 
finns möjligheten att vara regelbunden bibelläsare utan att vara församlings-
aktiv i någon form. Straarups undersökning av bibelläsarnas motiv för bibel-
läsning förtjänar en uppföljning som bättre korresponderar mot den förskjut-
ning från ett uses and gratifications-perspektiv till en etnografisk, kulturstu-
dieinspirerad ansats som skett inom forskningsområdet media, religion och 
kultur vilken diskuterades i kapitel 2. De resultat som redovisats i detta kapi-
tel menar jag framhäver behovet av att i en sådan undersökning särskilt 
uppmärksamma också indirekta bibelkontakter.  

                               
96 Här avses alltså tillgång till en bibel, över huvud taget. 
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Man kan diskutera om bibeln på ett liknande sätt som kyrkobyggnaden 
(Bäckström 2001) står för kulturvärden. De stora andelar – omkring hälften 
– av de tillfrågade som tror att bibeln är viktig för framtidens kultur i skola 
respektive litteratur talar för att det är möjligt att göra en sådan tolkning. 
Emellertid framgår också av resultaten som redovisats tidigare i detta kapi-
tel, om bibelläsning, bibelsyn och synen på bibelns betydelse för framtidens 
kultur, att det finns något slags spänning mellan å ena sidan en mindre, in-
tensivt religiöst engagerad och regelbundet bibelläsande grupp och å den 
andra en betydligt större grupp som istället för att läsa bibeln, snarare kom-
mer i kontakt med den i andra former, och mer sporadiskt. Denna andra 
grupps intresse för bibeln ter sig mer allmänkulturellt. Det är möjligt att tol-
ka detta mer allmänna förhållande till bibeln som ett uttryck för att bibeln 
kan fungera som en länk i den kedja av kollektiva minnen som fyller en in-
tegrerande funktion i den svenska kulturen och det svenska samhället. Som 
Hervieu-Léger (2000) framhåller är inte uppslutningen bakom religionens 
ideologiska element det mest centrala i befolkningens försök att upprätthålla 
det kollektiva minnet, utan det är istället punkter av en kollektiv tillhörighet 
som man knyter an till på ett samtidigt fristående sätt. Min poäng är att bi-
beln möjligen skulle kunna fungera som en sådan punkt att knyta an till för 
att relatera till ett kollektivt minne. I kapitel 7 återkommer jag därför till en 
sådan diskussion av hur detta kan sammanhänga med människors olika sätt 
att använda också religion i medierad form för att relatera sig till detta min-
ne.  

4.7. Sammanfattning av kapitlet 
Syftet med kapitlet om bibelns ställning bland befolkningen i allmänhet var 
att besvara det första ledet i avhandlingens frågeställning, nämligen vilka tar 
del av, eller kommer i kontakt med, bibeln på olika sätt – direkt och indirekt, 
samt om bibeln via olika medier når utanför kyrkorna, eller om det företrä-
desvis är de regelbundna bibelläsarna i kyrkor och samfund som också an-
vänder sig av dessa medieringsformer av bibeln.  För att kunna svara på det-
ta undersöktes i kapitlet svenska folkets bibelinnehav, bibelläsning, bibelsyn, 
indirekta bibelanvändning, sammanlagda bibelkontakter, samt dess attityd 
till bibelns roll för framtidens kultur med hjälp av kvantitativa data från ett 
antal representativa befolkningsundersökningar.  

Den bild av svenska folkets förhållande till bibeln som framträder av ana-
lysen är inte helt okomplicerad. Till att börja med kan man konstatera spän-
ningen mellan en liten, och i viss mening minskande, grupp som umgås in-
tensivt med bibeln och som tycker att den är viktig för framtidens kultur på 
alla sätt. Omkring mellan hälften och två tredjedelar verkar dock komma i 
kontakt med bibeln mer oregelbundet och till stora delar på andra sätt än 
genom att läsa själva bibeln. I denna grupp, som inom sig har variationer 
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gällande såväl former för kontakt med bibeln och frekvensen av dessa, anses 
bibeln viktig i en mer allmänkulturell mening. Men även i en tredje grupp, 
som kan sägas helt sakna kontakt med bibeln i någon form, anser en inte 
försumbar andel att bibeln är viktig inom så centrala kulturområden som 
skolan och litteraturen. Denna komplexa bild understryks också genom att 
andelen som ansluter sig till en religiös bibelsyn minskar på bekostnad av en 
humanistisk syn. Bibeln ses alltså i större utsträckning som en inomvärldslig 
produkt, möjligen fylld av mänsklig visdom, men också mer som allmän 
litteratur, vilken bok som helst. För att förstå hur svenskens förhållande till 
bibeln i denna mer allmänkulturella mening bäst bör tolkas vill jag undersö-
ka möjligheten att sätta dessa iakttagelser i relation till Bäckströms teori om 
individens behov av en kulturell ram, och religionens funktion i detta sam-
manhang. Detta förutsätter dock samtidigt en teoretisk diskussion, varför jag 
återkommer till detta i kapitel 7. 

Genomgången av materialet från befolkningsundersökningar om svenska 
folkets förhållande till bibeln på tröskeln till 2000-talet gav vid handen att 
flertalet svenskar inte har någon mer regelbunden användning av bibeln som 
bok. Det är snarare en mer indirekt användning vilken ter sig mer oregelbun-
den som kan sägas vara en mer träffande karaktäristik av svenska folkets 
förhållande till böckernas bok. I relation till avhandlingens första forsknings-
fråga, om bibeln genom att medieras når utöver de regelbundna bibelläsarna 
i kyrkor och samfund, befanns därför analysen av befolkningsundersökning-
arna peka på att de indirekta bibelkontakterna å ena sidan bidrar till att bi-
beln därigenom når utöver denna grupp, men att dessa indirekta kontakter å 
andra sidan inte är särskilt regelbundna utan snarare sporadiska. 

Analysen av generationsskillnader, vidare, gav vid handen att såväl indi-
rekta som direkta bibelkontakter med bibeln är lägre i de yngre generatio-
nerna, i de flesta avseenden - utom ett: Det är rentav så att de funna samban-
den mellan generationstillhörighet och indirekta bibelkontakter går i motsatt 
riktning i ett avseende, nämligen när det gäller kontakt via Internet. Resulta-
ten kan emellertid inte tas som intäkt för att svenska ungdomar i allmänhet 
läser och diskuterar bibeln på Internet. Särskilt för denna nyare form av indi-
rekta kontakter innebär frekvensproblematiken, att det är ytterst få som 
mycket ofta har kontakt med bibeln genom Internet. Flertalet av dem som 
över huvud taget har kontakt med bibeln via Internet, har den mer spora-
diskt. Det som är angeläget att uppmärksamma är att det här finns en tydlig 
och signifikant åldersskillnad. Undersökningen har alltså ringat in ett område 
där generationsmönstret för indirekta bibelkontakter går i divergerande rikt-
ning.  

Mot bakgrund av vad som i forskningsöversikten presenterats kring ung-
domar, medier och religiös förändring, är den fråga som utifrån ungdomar-
nas kontakt med bibeln via Internet infinner sig givetvis vad detta innebär. 
Är det så, att den generation för vilka Internet ”alltid” funnits, med hjälp av 
medierad religion via Internet förhåller sig annorlunda till en religiös aukto-
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ritet som bibeln? Teoretiskt rör detta om medieringen av religion i form av 
bibeln kan sättas i relation till avtraditionalisering. Det finns alltså skäl att gå 
vidare med att söka närmare kunskap om detta. Delfrågorna 2 och 3 i av-
handlingens frågeställning möter detta behov: Vilka använder sig av en kris-
ten webbplats om bibeln riktad mot tonåringar? Vilka olika användarmönster 
kan identifieras? Hur sammanhänger bibelsynsuppfattningen hos dem som 
använder webbplatsen med deras skilda sätt att använda webbplatsen? Kan 
användningen av en kristen webbplats om bibeln ses som uttryck för mer 
avtraditionaliserade förhållningssätt till bibeln, och i så fall under vilka för-
utsättningar? Därmed belyses om användningen av bibeln via nya medier, t 
ex Internet, kan ses som försvagning av traditioner, religionens individuali-
sering, respektive sakralisering av självet. Detta blir därför nästa steg i denna 
avhandling, som tas i kommande kapitel. 
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5 Bibelsajten och dess användare 

Även om långt ifrån alla ungdomar använder sig av bibeln via medier kunde 
i föregående kapitel ändå konstateras att det likväl framträder mönster relate-
rade till ålder. Generationsskillnader gällande acceptans och användning av 
nya medier är således tillämpliga också på religionens område. Det femte 
kapitlet ägnas därför ett specifikt exempel där bibeln uppträder i ett nytt 
massmedium: fallstudien kring Bibelsajten. Syftet med kapitlet är att besvara 
det andra ledet i avhandlingens frågeställning, nämligen vilka de är som 
använder sig av en kristen webbplats om bibeln riktad mot tonåringar, och 
vilka användarmönster som kan identifieras. Först sätts webbplatsen in i sitt 
sammanhang varefter en närmare bild tecknas av dess bakgrund och inne-
håll. Huvudkällor för detta är, utöver material från Bibelsajten och andra 
webbplatser om bibeln respektive bibeltolkning, en intervju med Bibelsaj-
tens redaktör. Huvuddelen av kapitlet ägnas dock en kvantitativt baserad 
undersökning av vilka Bibelsajtens användare är, genomförd som en online-
enkät. Härigenom skapas ny kunskap i den meningen att kvantitativa studier 
av användningen av religion på Internet är förhållandevis ovanliga, såväl i 
Sverige som internationellt (se dock Hoover et al. 2004, Højsgaard 2004, 
Dawson & Cowan 2004). 

5.1. En religiös auktoritet goes online: Bibeln på nätet 
Redan i kapitel 1 belystes hur såväl reformationens aktörer som de protestan-
tiska väckelserörelserna under 18- och 1900-talen utnyttjade ny medieteknik 
för att sprida sina idéer till en masspublik. Detta sammanhänger delvis med 
en i bland andra protestantiska sammanhang utbredd tilltro till en föreställd 
inneboende kraft i budskapet, vilket inte sällan lett till en entusiastisk appli-
cering av nya former för masskommunikation (Linderman 1993, Horsfield 
2002). Internet utgör härvidlag inget undantag. Som konstateras i flera 
forskningsöversikter (Larsson 2002, Højsgaard 2004, Lövheim 2004a) före-
kommer religiösa urkunder, som bibeln, förhållandevis tidigt bland de 
webbplatser som kan betecknas som religiösa.  

Som exempel på sådana webbplatser som huvudsakligen ägnas ett till-
handahållande av själva bibeltexten, kan nämnas www.bibeln.se, 
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www.folkbibeln.net samt www.biblegateway.com.97 Gemensamt för dylika 
webbplatser är att de utnyttjar mediets möjligheter för att presentera bibel-
texten i sökbar form. Bible gateway är en förhållandevis etablerad webb-
plats, grundad redan år 1993, som tillhandahåller ett flertal olika bibelöver-
sättningar på ett trettiotal språk, däribland svenska. Även den svenska Folk-
bibeln har publicerats i fulltext på nätet98. I samband med lanseringen av 
Bibel 2000 producerades även webbplatsen bibeln.se, som utöver att tillhan-
dahålla bibeltexten in extenso, inklusive noter, främst fokuserar arbetet med 
den officiella bibelöversättningen. Möjlighet finns exempelvis att ställa frå-
gor till dem som arbetat med bibelkommissionens översättning. Även artik-
lar om bibelns roll för språk, konst och litteratur ges där en framskjuten posi-
tion.  

Men också webbplatser som inriktar sig på bibeltolkning kan noteras, lik-
som webbplatser som erbjuder möjlighet att ställa frågor om bibeln och 
kringliggande ämnen om kristen tro och livsfrågor. I de flesta fallen publice-
ras svaren på dessa frågor sedan på hemsidan. Vissa frågesajter har mer ka-
raktären av privata, om än ambitiösa projekt99, medan andra drivs mer pro-
fessionellt och har en institutionell förankring100,101. Vidare förekommer 
kristna communities, såväl i form av avdelningar av allmänna communities, 
som under egna domäner102. I dessa är diskussioner om bibelns auktoritet och 
hur den bör tolkas vanligt förekommande (Lövheim 2004a s. 112-121, Löv-
heim & Sjöborg 2004). I likhet med vad som i kapitel 2 konstaterades om 
den glidande skalan mellan religion online och online religion, kan samman-
fattningsvis noteras att denna distinktion också gäller bibeln på Internet.  

  

                               
97 Som tecken på dessa webbplatsers relativa ”storlek” kan nämnas antalet hemsidor som 
enligt verktyget Marketleap länkar till dem (jfr Højsgaard 2004 s. 275): Folkbibeln.net 1 612; 
Bibeln.se 11 362; respektive Biblegateway.com 2 793 760. Marketleap 2005a, datum för 
undersökningen 2005-02-05. 
98 www.folkbibeln.net utgör ett samarbete mellan Lutherska bekännelsekyrkan, Stiftelsen 
Biblicum – båda i Sverige, och Föreningen Logos i Österbotten (Finland). 
99 Exempelvis Bibelfrågan (www.bibelfragan.com) drivs av en privatperson som med hjälp av 
litteratur och Internet själv besvarar inkomna frågor (Bibelfrågan 2005), respektive Fråga 
prästen (www.fragaprasten.nu) där två katolska präster besvarar frågor om såväl katolska 
kyrkans tro som mer bibelrelaterade frågor (Fråga prästen 2005).  
100 Webbplatsen www.bibleinfo.com är ovanlig i den meningen att här finns, såvitt jag förstår, 
identisk text på 16 olika språk. Huvudsakligen tillhandahåller man en bibelrelaterad frågelåda. 
Sajten grundades i och drivs från Sjundedagsadventisternas regionkontor i Spokane, WA, 
USA (Bibleinfo 2005) och får ses som ett intressant exempel på mediereligiositetens globala 
dimensioner.  
101 Enligt Marketleap uppgår antalet hemsidor som länkar till den svenska versionen av Bible-
info (sv.bibleinfo.com) 33, Bibelfrågan 37, Fråga prästen 1 025, respektive Bibelsajten 6 006. 
(Marketleap 2005b, datum för undersökningen 2005-02-05).  
102 Lövheim studerar i sin avhandling (2004) communities av det förstnämnda slaget. Lunar-
storm (www.lunarstorm.se) respektive Skunk (www.skunk.spray.se) är de mest framträdande 
exemplen på sådana allmänna communities. Som ett exempel på en kristen community av det 
senare slaget kan nämnas www.crossnet.se/crossnetflow (Crossnet Flow 2005). 
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5.2. Vad är Bibelsajten? 
5.2.1 Bakgrund, innehållsbeskrivning103 
Bibelsajten startades 1999 som en ekumenisk webbplats med syfte att vara 
en mötesplats kring frågor om bibeln och unga människors tankar om livet. 
Det är Metodistkyrkans Ungdomsförbund, Svenska bibelsällskapet, SALT - 
Evangeliska fosterlandsstiftelsens ungdomsförbund, Svenska Baptisternas 
Ungdomsförbund, Svenska Missionskyrkans Ungdomsförbund, Svenska 
Kyrkans Unga och Sveriges Unga Katoliker, som står bakom webbplatsen. 
Sajtens huvudmän menar i en programförklaring på webbplatsen att ett torg 
för olika uppfattningar bättre speglar vad som är kristen tro, än en plats där 
”bara de som kan det kristna språket och vet de rätta svaren känner sig 
hemma.”104 Ambitionsnivån kan sägas vara hög med en stark betoning på 
mötesplats för unga människors livsfrågor och frågor om bibeln. Enligt Bi-
belsajtens egen besöksstatistik hade man vårvintern 2005 omkring 2000 
besökare per dygn under skolveckor, och något lägre under helger och lov 
(Hansson 2005). Sajten har en påtaglig ungdomskulturell orientering. Såväl 
av redaktionen producerade artiklar som av besökarna insända frågor visar 
på en explicit bredd, liksom valet av de länkar som förekommer på sajten. 
Det gäller aktuella filmer och skivor som recenseras, samt att aktuella frågor 
i svensk ungdomskultur tas upp till behandling.105 Webbplatsen erhöll i no-
vember 2001 tidningen Internetworlds pris för månadens bästa sajt, och mo-
tiveringen löd bland annat:  

Så här ska en bra frågelåda fungera! Det tog mindre än ett dygn innan jag fick 
svar på min fråga... Sajten är öppen för alla. Här tar prästerna frågorna på all-
var och många gånger lämnas långa svar. Frågorna i arkivet pendlar mellan 
allt från kvantfluktuationer till förlåtelse om sex (sic!). De senaste frågorna är 
listade - dessutom finns alla frågor och svar sorterade efter ämne. Ambitiöst, 
välstrukturerat och smakfullt (Internetworld 11/01 enligt Bibelsajten 2002).   

                               
103 Uppgifterna i avsnitt 5.2.1. baseras på dels intervjun med webbplatsens redaktör inklusive 
kompletteringar via e-post (Hansson 2001), dels dokumentation från huvudmannarådet för 
Bibelsajten (Svenska kyrkans unga 1999, 2001), dels material från webbplatsen (Bibelsajten 
2001, 2002 resp. 2005). Webbplatsen grundades av Svenska Bibelsällskapet, EFS och Svens-
ka kyrkans unga. 
104 http://www.bibelsajten.nu/omoss.htm 2002-08-05, 09.30. Nämnda bibleinfo.com utgör 
härvidlag en tydlig kontrast till Bibelsajten i den meningen att där inte ges utrymme för dis-
kussion eller olika tolkningar. På bibleinfo.com ges auktoritativa svar på ”vad bibeln säger” i 
olika frågor. 
105 Artiklar förekommer ofta med referenser till så skilda tidningar och webbplatser som 
Frida, Veckorevyn, Nya Dagen, Wired och Skolverket, men även rollspelsförbundet Sverok, 
och teman som den omdiskuterade hårdrocksartisten Marilyn Manson, svordomar, tionde och 
veganism; men också artiklar som utifrån en kristen fundamentalistisk syn är starkt kritiska 
till rockmusik; vidare skilda uppfattningar utifrån kampanjen ”Värt att vänta på (True Love 
Waits)” och ett antal artiklar om homosexualitet ur skilda perspektiv. 
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Hemsidan sköts av redaktören Mikael Hansson, församlingspedagog i 
Svenska kyrkan. Avdelningarna frågelådan respektive forum (diskussionssi-
dorna) är de mest tidskrävande. Besökarnas frågor till frågelådan tas emot av 
redaktören som antingen meddelar att svar redan finns publicerat, eller in-
hämtar ett svar från någon av de resurspersoner som författar svar. Gruppen 
svarsskribenter består huvudsakligen av präster, pastorer och ungdomsledare 
från de organisationer som är sajtens huvudmän. Frågelådans innehåll åter-
kommer jag till nedan. Av de omkring 10 000 svar som besvarats sedan 
webbplatsens tillkomst, finns omkring 2 000 publicerade under skilda äm-
nen. Gällande diskussionssidorna förekommer att diskussioner initieras av 
besökare till sajten, liksom att teman initieras av redaktören. Moderering, 
eller ingrepp i insända texter, förekommer ytterst sparsamt och utifrån vissa 
kriterier; inlägg innebärande personangrepp, missbruk, lagbrott tolereras 
inte, utan tas bort. Till stöd har redaktören en referensgrupp med represen-
tanter för huvudmännen. Mellan åren 2001 och 2003 fanns också en redak-
tionsgrupp av frivilliga ungdomar. Under undersökningsperioden har ut-
formningen av Bibelsajten gjorts om. I samband med detta ändrades också 
formen för diskussionssidorna på det sättet, att inloggning med uppgivande 
av e-postadress numera krävs för att kunna lämna bidrag i forum. Forum är 
den nya benämningen på den avdelning som tidigare hette diskussion. 

5.2.2 Varför Bibelsajten? 
Det finns i detta sammanhang anledning att helt kort motivera valet av just 
Bibelsajten som studieobjekt för fallstudien. Det finns framför allt tre motiv: 
För det första bedömdes webbplatsens institutionella förankring och bestän-
dighet tillsammans med den pluralistiska situationen gällande huvudman-
naskapet (det ekumeniska samarbetet mellan organisationer från flera sam-
fund) som indikationer på att sajten potentiellt skulle kunna vara väl känd i 
olika sammanhang106. Det var angeläget att inte välja en webbplats om bibeln 
som mer relaterade till något specifikt lokalt eller samfundsmässigt sam-
manhang. Det första motivet kan benämnas extern pluralism. För det andra 
befanns den valda webbplatsen intressant genom den interna pluralism som 
fanns i dess innehåll. Genom den mångfald av röster och tolkningsmöjlighe-
ter som presenteras sida vid sida på webbplatsen kunde tänkas att frågor om 
bibelordets auktoritet/ställning och betydelse aktualiserades på ett särskilt 
sätt hos de användare som studien avsåg undersöka. Då sajtens egen mål-
sättning tydligt deklarerade ambitionen att nå utanför gruppen av ”bara de 
som kan det kristna språket och vet de rätta svaren” gick detta på ett intres-

                               
106 Här kan noteras att en av huvudmännen är Svenska bibelsällskapet i vilket bland andra tio 
svenska samfund ingår: Adventistsamfundet, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Ka-
tolska kyrkan, Metodistkyrkan, Pingströrelsen, Svenska alliansmissionen, Svenska baptist-
samfundet, Svenska kyrkan med Evangeliska fosterlandsstiftelsen, Svenska missionskyrkan. 
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sant sätt att koppla till en av de grundläggande frågeställningarna för denna 
avhandling. Således utgjordes det andra motivet av den interna pluralismen. 
För det tredje var Bibelsajten lämplig på grund av dess kombination av ett 
flertal kommunikationsformer, såsom textsidor, tecknade serier, diskussions-
forum, frågelåda, kommentarfunktion etc. Detta rör alltså den tekniska plura-
lism som är för handen i det aktuella fallet. Dessa tre skäl, den externa plura-
lismen, den interna pluralismen samt den tekniska pluralismen går att direkt 
relatera till de huvuddrag som jag lyfte fram i forskningsöversikten om reli-
gion och Internet i kapitel 2. Därför kan, mot bakgrund av dessa tre skäl, 
valet av just Bibelsajten anses väl lämpat.  

5.2.3 Vad innehåller Bibelsajten? 
Som framgick av ovanstående korta karaktäristik av Bibelsajtens innehåll 
utgör frågelådan en avdelning inom webbplatsen som utöver att den innehål-
ler en betydande informationsmängd, också befinner sig i en dynamik i det 
avseendet att nya frågor och svar kontinuerligt tillkommer. I syfte att skapa 
en överblick kring vilka frågor som behandlas på Bibelsajten kan innehållet i 
de frågor som finns publicerade i frågelådan beskrivas översiktligt. Den 
sammanställning som här presenteras är givetvis inte den enda tänkbara, men 
är ägnad att skapa en överblick. Den arkivfunktion som finns på webbplatsen 
avseende frågelådan indelar frågorna i 60 ämnen, och dessa har jag sedan 
sammanfört i 6 större kategorier på följande sätt, vilket också framgår av 
tabell 29:107 Nästan var tredje eller 28 % av frågorna kan föras till kategorin 
Kyrkan och kristen praxis, i vilken ämnet kristet liv utgör den största grup-
pen av frågor.108 Den näst största kategorin är etik och livsåskådningsfrågor, 
där 20 % av frågorna återfinns. Nästa kategori är frågor om Bibeln, som 
utgör 16 % av det totala antalet frågor. Hit förs bland annat frågor om bibel-
texten och översättning, enskilda bibelböcker liksom frågor om bibeltolk-
ning. Nästa kategori rör frågor om gudsbild och ontologi, där 16 % av frå-
gorna samlas. Frågor om Gud, Gud och ondskan, Jesus, himmel och helvete 
återfinns här. 14 % utgörs vidare av kategorin relationer. Här samlas frågor 
om familje-, kamrat-, och kärleksrelationer och då särskilt kärlek, könsroller 
och sexualitet.  

Till frågelådans ovan nämnda dynamik, bidrar också den kommentarfunk-
tion, som införts under undersökningsperioden. Under rubriken Läsarnas 

                               
107 Det går givetvis att ifrågasätta att jag bygger vidare på den ämnesindelning som gjorts 
sajtens redaktion. Detta sker dock efter att stickprovsmässigt ha prövat rimligheten i såväl 
deras rubriksättning som ämnesindelning och befunnit den tillräckligt god för mina syften. 
Därefter genomfördes min kategorisering, vilken alltså endast bör uppfattas som en approxi-
mativ uppskattning i deskriptivt syfte. 
108 I frågelådan återges oftast frågan i sammanhanget av frågeställarens e-brev. Avsändaren är 
dock alltid anonym för den som besöker Bibelsajten. Endast signatur på frågeställaren fram-
går. 
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kommentarer inbjuds frågelådans besökare att ge sin syn på den ställda frå-
gan eller det svar som lämnats109. Insända kommentarer publiceras efter att 
de manuellt kontrollerats av redaktören. Debattrådar kan på detta sätt uppstå 
på flera sätt, genom att såväl den ställda frågan, det givna svaret som en 
kommentators inlägg kan bli föremål för nya kommentarer. Detta utgör ett 
av de tydligaste exemplen på interaktiviteten på webbplatsen.  
Tabell 29. Kategorisering av Bibelsajtens frågelåda. 

Kategori Ingående ämnen110 Antal 
frågor i 

kategorin 

Andel 
av alla 
frågor, 

% 
Kyrkan och kristen 
praxis 

Kristet liv, kristen tro, kyrkan, bön, dop, 
präster, kyrkans historia, kristna högti-
der, nattvarden, gudstjänst, helgon 

506 28,3 

Etik och livsåskåd-
ningsfrågor 

Etik och livsfrågor, döden, sjukvård 
och hälsa, människosyn, synd, politik, 
livets mening, ondskan, våld och krig, 
djur, domedagen, alkohol och droger, 
dödsstraff, rasism, dödshjälp, gentek-
nik och kloning 

351 19,7 

Bibeln Bibeln – fakta, historia, Bibeln – tolk-
ningar, Skapelsen, Gamla testamentet, 
Bibeln – översättningar, Adam och Eva 

283 15,9 

Gudsbild och onto-
logi 

Jesus, Gud, himlen, Jesus – fakta och 
liv, Gud – hur är Gud?, helvetet, djävu-
len, Jesus som Messias, Gud och 
ondskan, Jesus idag, Treenigheten, 
änglar, Helig Ande  

277 15,5 

Relationer Kärlek, sexualitet, familjen, könsroller, 
homosexualitet, självmord, bröllop och 
vigsel, abort, begravning, skönhet 

245 13,7 

Andra religioner och 
livsåskådningar 

Andra religioner, övernaturligt, sata-
nism, Jehovas vittnen 

122 6,8 

Summa111  1784 100 

Utöver frågelådan finns åtta ytterligare avdelningar som här ges en kort be-
skrivning. Avdelningen Från A till Ö består av en ordbok och inkluderar 
uppslagsord från Adam och apokryfer till överstepräst. Bibelguiden innehål-
ler dels fakta om bibeln och dess böcker, dels sidor om Jesu liv och under-
                               
109 Redaktionen informerar besökarna om att man gör ett urval bland insända bidrag: ”Läsar-
nas kommentarer. Om du vill kan du få kommentera denna fråga. Kommentarerna granskas 
innan de publiceras. Vi publicerar gärna så många kommentarer som möjligt, men förbehåller 
oss rätten att göra ett urval bland de som skickas in. Kommentarerna kan du sedan läsa i 
spalten här till höger. Skriv kort. Din kommentar kan inte vara längre än 255 tecken.” 
http://www.bibelsajten.nu/visaFraga.asp?id=5497 2005-02-07, 15:44. 
110 Ingående ämnen är ordnade i fallande skala efter hur många frågor de innehåller. 
111 Enligt frågearkivet ska antalet frågor uppgå till 1790 (2005-02-07, 13.42). När antalet 
kategoriserade, och därmed åtkomliga, frågor beräknas uppgår dock summan till 1784. Det är 
på denna senare summa som procentandelar beräknats. 
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visning, vilka är baserade på ett konfirmandläromedel för Svenska kyrkan112. 
Avdelningen Artiklar behandlar tematiskt frågor där olika kristna aspekter 
förs in. Påfallande ofta utmärks artiklarna av en öppen hållning i linje med 
den nämnda programförklaringen. Oavsett om ämnet för artikeln är exem-
pelvis etiska frågor som abort eller djurs rättigheter, pastorala frågor som 
självmord eller ätstörningar, populärkulturella frågor som rollspel, Da Vinci-
koden respektive Harry Potter eller något annat kan behandlingen av dessa 
frågor betecknas som förhållandevis nyanserad. Den ämnesmässiga öppen-
heten kan man alltså säga kombineras med en intern pluralism, det vill säga 
en öppenhet för olika tolkningsmöjligheter. Denna öppenhet engagerar up-
penbarligen en del användare, att döma av inlägg i forum respektive kom-
mentarer till artiklar och svar på frågor. I avdelningen Film ”granskas fil-
merna ur ett bibliskt och kristet perspektiv”, och ett antal recensioner är 
översättningar från den amerikanska webbplatsen Hollywoodjesus.com113. 
Avdelningen Musik innehåller, slutligen, egenproducerade recensioner och 
några artiklar, som presenteras med följande illustrerande rader:  

Förvånansvärt många av radions låtar är inspirerade av Bibeln. Läs och för-
undras. Bibelsajtens recensioner av nutida musik ger dig mer än andra recen-
sionsavdelningar. (http://www.bibelsajten.nu/musik.asp 2005-02-07 15:47) 

5.3. Vilka använder Bibelsajten? 
Detta avsnitt ger kunskap om vilka användarna av Bibelsajten är. Det sker 
med hjälp av en användarenkät vilken genomförts vid två insamlingstillfäl-
len: dels år 2001, dels år 2004114. Antalet svarspersoner uppgår till samman-
lagt 1046, varav 722 år 2001, respektive 324 år 2004.  

I kapitel 3 diskuterades den representativitetsproblematik som föreligger 
vid varje form av användarundersökning online. Det måste alltså erinras om 
att tillvägagångssättet medför det är omöjligt att med någon större säkerhet 
ha en uppfattning om i vilken utsträckning de som besvarat online-enkäten 
också är representativa för webbplatsens användare generellt. Likväl bidrar 
främst två faktorer till att materialet kan användas för att skapa kunskap 
inom detta förhållandevis outforskade område. Den första faktorn är det 
valda förfaringssättet som gav möjlighet till manuell bortsortering av uppen-
bara dubblettsvar inom respektive undersökningstillfälle. Den andra faktorn 

                               
112 Konfirmandläromedlet är Hansson & Rännar (1997/ 2002). 
113 http://www.hollywoodjesus.com 2005-03-24, 11.59. 
114 Såväl 2001 som 2004 genomfördes insamlingen genom att enkäten fanns på sajten i om-
kring 1,5 månad vardera under vår- respektive hösttermin.  
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är den relativt stora svarsmängden som möjliggör nedbrytning i mindre 
grupper.115  

Presentationen är disponerad så, att en bakgrundsteckning först ges som 
fokuserar sociala och religiösa bakgrundsvariabler. Därefter kartläggs svars-
gruppens medieanvändning. Såväl allmän Internetanvändning som den mer 
specifika användningen av Bibelsajten behandlas. I den utsträckning eventu-
ella förändringar över tid indikeras, genom jämförelsen mellan undersök-
ningstillfällena 2001 respektive 2004, kan dessa givetvis endast antas på 
gruppnivå och ej individnivå.116 

För avsnitt 5.3 används som jämförelsematerial dels SCB:s undersökning 
Privatpersoners användning av datorer och Internet (SCB 2004a), dels den 
tidigare introducerade amerikanska rapporten Faith Online (Hoover et al. 
2004). Dessa jämförelser syftar till att möjliggöra en bedömning av i vilken 
utsträckning svarsgruppen skiljer sig från dessa relevanta studier av dels den 
svenska befolkningen i allmänhet, dels amerikanska användare av religion 
på Internet.  

 
5.3.1 Sociala bakgrundsfaktorer 

I det följande ges en översikt över hur svarsgruppen är sammansatt vid re-
spektive undersökningstillfälle avseende några nyckelvariabler av social 
karaktär. Inledningsvis presenteras fördelningen avseende kön och ålder.  

Vid båda undersökningstillfällena är ungdomar i gymnasieåldern den 
största andelen av de svarande. Av tabell 30 framgår att dessa utgör 35 re-
spektive 38 % av svarsgruppen. Näst störst är ålderskategorin 20-24-åringar, 
vilka utgör 20 respektive 25 % av de svarande. Medianåldern är vid det för-
sta undersökningstillfället 17,5 år respektive 21 år vid det andra. Enligt en-
kätmaterialet synes en förändring ha skett mellan svarstillfällena: Medan år 
2001 74 % av svarsgruppen var under 25 år, uppgick motsvarande andel år 
2004 till 67 %. Mot bakgrund av webbplatsens målgruppsdefinition117 är 
detta värt att lägga märke till. Det är främst i åldersgruppen 15 år och yngre 
som det finns en skillnad mellan de två undersökningstillfällena. Men också 
i såväl åldersgrupperna 20-24-åringar som 25-29-åringar skiljer sig de båda 
datamängderna åt. Om detta resultat indikerar en verklig förändring i svars-
gruppen vid respektive tillfälle, eller om undersökningsinstrumentets något 
förändrade utformning vid det andra undersökningstillfället medverkat till 

                               
115 Detaljer kring förfaringssättet berördes i kapitel 3. Vad denna problematik betyder för 
möjligheten att dra slutsatser återkommer jag till i kapitel 8, för en utförligare diskussion. 
116 Detta sammanhänger huvudsakligen med att det genom onlineenkätens självurval inte har 
varit möjligt att kontrollera vilka ifrån det andra undersökningstillfället (2004) som deltagit 
vid det första undersökningstillfället (2001). 
117 Som tidigare nämnts är målgruppen tonåringar ”14-20 år” (Svenska kyrkans unga 2001). 
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denna variation i åldersfördelningen är svårt att ha någon mer bestämd upp-
fattning.  

 
Tabell 30. Åldersklass och kön 2001 respektive 2004. 

 2001  2004  Båda mät-
tillfällena 

 

 Kön Totalt Kön Totalt Kön Totalt 
Ålders-
klass 

Män 
n=253 

Kv. 
n=462 n=715 Män 

n=109 
Kv. 

n=212 n=321 Män 
n=362 

Kv. 
n=674 n=1036 

-15 år  15,8 16,7 16,4 6,4 7,1 6,9 13,0 13,7 13,5 
16-19 år 32,4 40,5 37,6 31,2 36,7 34,8 32,0 39,3 36,7 
20-24 år 20,6 19,0 19,6 27,5 24,3 25,4 22,7 20,7 21,4 
25-29 år 10,7 4,5 6,7 13,8 11,0 11,9 11,6 6,5 8,3 
30-34 år 5,9 6,1 6,0 7,3 7,1 7,2 6,3 6,4 6,4 
35-45 år 7,1 8,2 7,8 6,4 9,0 8,2 6,9 8,5 7,9 
46- år  7,5 5,0 5,9 7,3 4,8 5,6 7,4 4,9 5,8 
Summa 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 

 

Klart står dock att svarsgruppen vid båda undersökningstillfällena till två 
tredjedelar utgörs av kvinnor. Detta resultat antyder, givet att representativi-
tetsproblematiken vilken nämnts ovan beaktas, att liknande mönster som 
konstaterats i kapitel 4 avseende könsskillnader för religiöst engagemang 
också synes föreligga när det gäller användningen av Bibelsajten118.    

Ytterligare en bakgrundsvariabel i denna inledande karaktäristik av svars-
gruppen är sysselsättning.  

                               
118 I avsnitt  4.4.2 noterades att de könsskillnader som fanns för flera former av bibelkontakter 
inte förelåg avseende bibelkontakt via radio/tv, cd/kassett/video respektive Internet. Skillna-
den jämfört med Bibelsajtenkäten kan sammanhänga med att här undersöks just de Interne-
tavnändande, och inte ett allmän befolkningsurval. 
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Tabell 31. Bibelsajtanvändarnas sysselsättning. Relativ andel av svarande år 2001, 
år 2004 respektive totalt. 

Sysselsättning 2001 
n=720 

2004 
n=324 

Totalt 
n=1044 

Grundskolestuderande 18,1 9,0 15,3 
Gymnasiestuderande 31,7 26,5 30,1 
Folkhögskolestuderande 5,6 4,6 5,3 
Bibelskolestuderande 1,0 2,5 1,5 
Komvux-studerande 1,5 1,2 1,4 
Högskolestuderande 13,2 19,1 15,0 
Arbetslös 0,8 4,3 1,9 
Förvärvsarbetande 25,6 28,1 26,4 
Pensionär 1,4 1,9 1,6 
Sjukskriven 1,3 2,8 1,8 
Summa 100 100 100,0 

Av tabell 31 framgår att omkring två tredjedelar av de svarande, vid båda 
undersökningstillfällena, utgörs av studerande, främst inom antingen ung-
domsskolan eller vid folkhögskola, universitet eller högskola. Endast en 
mindre andel studerar vid bibelskola eller inom kommunal vuxenutbildning. 
En dryg fjärdedel av svarsgruppen vid respektive undersökningstillfälle upp-
ger att de är förvärvsarbetande. En bråkdel utgörs av pensionärer.  

Den förskjutning mellan undersökningstillfällena som observerades för 
åldersvariabeln, förefaller skönjbar även för frågan om sysselsättning. Ande-
len grundskolestuderande har minskat påtagligt vid undersökningstillfället år 
2004, så också andelen gymnasiestuderande, medan en ökning skett av ande-
len högskolestuderande, arbetslösa respektive förvärvsarbetande.  

5.3.2 Religiösa bakgrundsfaktorer 
Av intresse för en grundläggande karaktäristik av svarsgruppen är tillhörig-
het till en religiös ungdomsgrupp. Denna variabel är intressant av två skäl. 
Dels för att ge en deskriptiv bild av svarsgruppens religiösa bakgrundsfakto-
rer. Dels för att kunna analysera en av avhandlingens centrala frågeställning-
ar, nämligen om en webbplats om bibeln och bibeltolkning används av andra 
än religiöst organiserade. Samtidigt måste noteras att en sådan tillhörighet av 
naturliga skäl också sammanhänger med ålder, varför även denna variabel 
inkluderas, utöver kön, i följande tabell. 
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Tabell 32. Relativ andel inom åldersintervall som är medlem av religiös ungdoms-
grupp, 2001 och 2004. 

 2001 2004 
 Kön Totalt Kön Totalt 
 Män 

n=253 
Kvinnor 
n=462 

n=715 Män 
n=109 

Kvinnor 
n=212 

n=321 

-15 år 47,5 45,5 46,2 85,7 80,0 81,8 
16-19 år 68,3 67,4 67,7 67,6 71,4 70,3 
20-24 år 51,9 69,3 62,9 40,0 62,7 54,3 
25-29 år 25,9 42,9 33,3 53,3 43,5 47,4 
30- år 30,6 21,6 24,8 30,4 38,6 35,8 
Alla 49,4 54,1 52,4 51,4 59,9 57,0 

Av tabell 32 framgår att en stor del av svarspersonerna är engagerade i en 
religiös ungdomsgrupp. Drygt hälften av de svarande uppger detta. Bland 
tonåringarna är det ännu större andelar: omkring två tredjedelar. Detta kan 
sägas överensstämma med den iakttagelse som Hoover, Clark & Rainie 
(2004) gör när de konstaterar att en stor del av användarna av religion på 
Internet är personer som också offline har ett religiöst engagemang. Deras 
undersökning påvisade att de som använder religion på Internet huvudsakli-
gen gör detta för personliga andliga behov (personal spiritual matters), och 
endast i mindre grad församlingsrelaterade uppgifter, men även att deras 
online-aktivitet förstärkte deras redan starka band till sina församlingar (Ho-
over et al. 2004:iv). Samtidigt är det i tabell 32 också värt att notera att signi-
fikanta könsskillnader avseende ungdomsgruppsengagemang endast finns i 
de högre åldersgrupperna, från 20 år och äldre.  

I enkäten efterfrågades även ungdomsgruppstillhörigheten på samfunds-
nivå. I tabell 33 redovisas data från båda undersökningstillfällena samtidigt 
(n=1041). 49 % av samtliga svarspersoner angav att de inte var medlem i 
någon ungdomsgrupp, 29 % angav att de var medlem i en ungdomsgrupp i 
Svenska kyrkan inklusive EFS, medan 23 % uppgav att de var medlem i en 
frikyrklig ungdomsgrupp. I tabellen undersöks förhållandet mellan medlem-
skap i religiös ungdomsgrupp119 och frekvensen för bibelläsning. 

                               
119 År 2004 efterfrågades även medlemskap i muslimsk ungdomsgrupp, men ingen svarsper-
son angav detta. 
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Tabell 33. Bibelläsningsfrekvens och ungdomsgruppstillhörighet, samfundsvis, 
n=1046.  

  Ungdomsgruppstillhörighet120 

Bibelläsningsfrekvens Nej 
n=483 

Inom Svenska 
kyrkan med 
EFS n=307 

Inom frikyr-
korna n=242

Totalt 
n=1032 

 

Varje dag 12,9 18,2 36,9 20,1 
Varje vecka 23,1 37,1 36,9 30,5 
Ibland 32,4 39,1 22,0 32,0 
Aldrig eller nästan aldrig 31,6 5,5 4,1 17,4 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

Det är framför allt tre resultat som är intressanta att lyfta fram från tabell 33. 
Först kan konstateras att svarsgruppen läser bibeln betydligt oftare än be-
folkningen i allmänhet. Att omkring hälften av de svarande uppger att de 
läser bibeln åtminstone varje vecka kan sättas i relation till de siffror som 
redovisades från befolkningsundersökningarna i kapitel 4, där omkring 9 % 
uppgav att de mycket ofta eller ganska ofta hade kontakt med bibeln genom 
att läsa den. För det andra är bibelläsningen kopplad till annat religiöst enga-
gemang, som medlemskap i ungdomsgrupp. Det finns ett tydligt samband 
mellan medlemskap i en religiös ungdomsgrupp och bibelläsningsfrekvens. 
För det tredje finns skillnader mellan olika samfunds ungdomsgrupper.  

Den tydligaste skillnaden här går mellan Svenska kyrkan och det som här 
kallas frikyrkorna. Bland ungdomsgruppsmedlemmar från Svenska kyrkan 
med EFS läser omkring var sjätte ungdomsgruppsmedlem bibeln varje dag. 
Det kan jämföras med drygt var tredje bland dem som är medlem i någon av 
frikyrkornas ungdomsgrupper. Att läsa bibeln varje vecka är lika vanligt i 
båda samfundsgrupperna, men däremot finner man en större andel iblandlä-
sare i Svenska kyrkans ungdomsgrupper. Ungefär lika små andelar, var 
tjugonde i båda grupperna, uppger att de aldrig eller nästan aldrig läser bi-
beln. Jag tolkar detta resultat som en indikation på att bibelläsning i frikyr-
korna i större utsträckning kan karaktäriseras som pietistisk norm, medan en 
mer oregelbunden bibelanvändning ter sig mer utbredd bland ungdoms-
gruppmedlemmar inom Svenska kyrkan inklusive EFS. Denna iakttagelse 
överensstämmer med tidigare forskning om den starkare ställning som den 
enskilda bibelläsningen har inom de svenska väckelserörelserna (Forstorp 
1992, Straarup 1987 s. 91-104,  Halvardsson 2001 s. 130-136). Det är emel-

                               
120 Eta= .366. (Eta mäter sambandet mellan en variabel på nominalskalenivå [i detta fall ung-
domsgruppstillhörighet] och en variabel på intervallskalenivå [i detta fall bibelläsningsfre-
kvens], och värdet kan variera mellan 0 som indikerar att samband saknas och 1 som indikerar 
att sambandet är mycket starkt). Vidare har två svarsalternativ här exkluderats: dels medlem-
skap i katolska/ortodoxa kyrkors ungdomsgrupper (endast 12 personer), dels medlemskap i 
muslimska ungdomsgrupper (alternativet inkluderades endast 2004; 0 personer). 
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lertid värt att notera att denna pietistiska norm är så pass aktuell också för 
dessa yngre medlemmar att den ännu låter sig beläggas såsom i det aktuella 
fallet.121 

I kapitel 4 redovisades samband mellan religiöst engagemang uttryckt 
som regelbundet gudstjänstdeltagande å ena sidan och regelbunden bibelläs-
ning å den andra. I enkätmaterialet ges möjlighet att undersöka om ett sådant 
samband låter sig finnas också bland de svarande på Bibelsajten. Först un-
dersöks detta genom korstabulering där de båda undersökningstillfällena 
redovisas var för sig. 
Tabell 34. Gudstjänstdeltagande och bibelläsning, 2001 och 2004. 

 2001 2004 
  Gudstjänstfre-

kvens122 Totalt Gudstjänstfrekvens123 Totalt 
Bibelläsning Varje 

vecka 
n=268 

Varje 
må-
nad 

n=205 

Mer 
sällan/ 
aldrig 
n=244 

n=717 
Varje 
vecka 
n=132 

Varje 
må-
nad 

n=107 

Mer 
sällan/ 
aldrig 
n=84 

n=323 

Varje dag 35,1 15,1 5,7 19,4 37,1 15,9 6,0 22,0 
Varje vecka 42,5 31,2 10,2 28,3 47,0 41,1 13,1 36,2 
Ibland 20,5 46,3 35,2 32,9 12,9 35,5 47,6 29,4 
Aldrig eller nästan 
aldrig 

1,9 7,3 48,8 19,4 3,0 7,5 33,3 12,4 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 

Av tabellen framgår, som man kunde förvänta efter genomgången i kapitel 4, 
ett säkerställt samband mellan gudstjänstdeltagande och bibelläsning. Det är 
således främst de regelbundna gudstjänstdeltagarna bland svarspersonerna 
som regelbundet läser bibeln, medan större delen av dem som mer sällan 
deltar i gudstjänst också uppger att de aldrig eller nästan aldrig läser bibeln.  

Vid en jämförelse mellan de både undersökningstillfällena, framgår att 
frekvensen för bibelläsning verkar vara högre vid det andra undersöknings-
tillfället, dvs. 2004 års enkät har besvarats av en större andel regelbundna 
bibelläsare. Samtidigt måste här erinras om representativitetsproblematiken 
som redan berörts. 

                               
121 Samtidigt finns anledning att också här fästa uppmärksamhet vid representativitetsproble-
matiken. Dess betydelse för detta resultat kan belysas på det sättet att det hypotetiskt sett 
skulle kunna vara så att det huvudsakligen är just de medlemmar i de frikyrkliga ungdoms-
grupperna som ansluter sig till denna pietistiska norm, som också frekventerar Bibelsajten. 
Åter andra medlemmar av de frikyrkliga ungdomsgrupperna skulle enligt ett sådant hypote-
tiskt resonemang så att säga ha avvikit från den pietistiska normen på det sättet att de skulle 
ha en lägre bibelläsningsfrekvens och även en lägre grad av kontakt med bibeln i nya medier 
såsom Bibelsajten. 
122 p<.001. 
123 p<.001. 
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5.3.3 Användargrupper 
Med hjälp av dessa två centrala variabler, gudstjänstfrekvens och bibelläs-
ningsfrekvens, kan svarspersonerna sammanföras i användargrupper. Dessa 
användargrupper kommer i det följande att utnyttjas för jämförelser sins-
emellan avseende både användarnas allmänna Internetvanor och deras speci-
fika bruk av Bibelsajten. Därigenom möjliggörs en samlad analys av enkät-
materialet, som är relevant för avhandlingens frågeställning om huruvida 
bibeln genom att medieras i nya medier når utanför kretsen av regelbundna 
bibelläsare i kyrkor och samfund, samt om skillnader finns i användningen 
av bibeln via nya medier. 
Tabell 35. Gudstjänstfrekvens och bibelläsningsfrekvens. Bibelsajtenkäten 2001 och 
2004, absoluta tal. 

Genom att i tabell 35 föra samman svarspersoner enligt hur de svarat på 
frågorna om bibelläsning respektive gudstjänstfrekvens kan följande fem 
grupper urskiljas: Först kan identifieras en grupp som är aktiva gudstjänst-
deltagare som ofta läser bibeln. Denna kategori deltar i gudstjänst varje 
vecka och läser bibeln minst lika ofta: varje dag eller varje vecka. Gruppen 
uppgår till 319 personer. De är i tabellen markerade med A. Nästa grupp är 
mindre aktiva gudstjänstdeltagare som ofta läser bibeln. Denna kategori 
läser bibeln oftare än de deltar i gudstjänst: deras bibelläsning sker minst 
varje vecka, medan gudstjänstdeltagandet sker en gång i månaden eller 
mindre ofta. Gruppen, som i tabellen markerats med B, utgörs av 211 perso-
ner. Sedan följer en kategori som kan benämnas regelbundna gudstjänstdel-
tagare som inte läser bibeln. De deltar i gudstjänst minst varje månad, men 
uppger att de inte mer än ibland eller mindre ofta än så läser bibeln. Denna 
grupp, i tabellen markerad med C, uppgår till 237 personer. Den fjärde kate-
gorin skulle kunna karaktäriseras som oregelbundna gudstjänstdeltagare 
vilka högst ibland läser bibeln. De uppger att de ibland eller aldrig/nästan 
aldrig läser bibeln samtidigt som de anger att de deltar i gudstjänst högst 
någon gång per år. Denna grupp, i tabellen markerad med D, uppgår till 188 
personer. Den femte kategorin, slutligen, är personer som varken deltar i 
gudstjänst eller läser bibeln. Kännetecknande för denna grupp är att de, en-

  Gudstjänstfrekvens 

Bibelläsningsfrekvens Varje 
vecka 

Varje 
månad 

Någon 
gång 
per år 

Bara vid 
jul/påsk 

Aldrig/ 
nästan 
aldrig 

Totalt  
 
 
 

Varje dag 143 (A) 48 (B) 12 (B) 2 (B) 5 (B) 210 
Varje vecka 176 (A) 108 (B) 24 (B) 2 (B) 10 (B) 320 
Ibland 72 (C) 133 (C) 84 (D) 13 (D) 29 (D) 331 
Aldrig eller nästan aldrig 9 (C) 23 (C) 51 (D) 11 (D) 85 (E) 179 
Summa 400 312 171 28 129 1 040 
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ligt vad de anger, aldrig eller nästan aldrig läser bibeln, samt att de lika säl-
lan deltar i gudstjänst. Denna grupp, som får anses sakna kontakt med bibeln 
i de här undersökta bemärkelserna, har i tabellen markerats med E, och upp-
går till 85 personer124. I följande stapeldiagram ges en bild av hur dessa fem 
grupper, med sina respektive användningsmönster gällande bibeln och guds-
tjänst, fördelar sig i svarsgruppen (n=1040). 

I diagram 3 åskådliggörs de ovan introducerade användargrupperna och 
deras procentuella andel av samtliga svarspersoner i den sammanlagda 
svarsmängden. Dessa användargrupper kommer i den följande framställ-
ningen att utgöra klangbotten för analysen av svarspersonernas allmänna 
mediebruk liksom, deras mer specifika erfarenheter av bibelläsning och an-
vändning av Bibelsajten.125 

 
 
 
 
 
 
  

                               
124 Jag har noga övervägt benämningen av dessa användargrupper. Grupperna har analyserats 
fram utifrån de båda kriterierna bibelläsningsfrekvens och frekvens av gudstjänstdeltagande. 
Samtidigt har jag, i syfte att inte tynga den fortsatta framställningen med otympliga benäm-
ningar för dessa användargrupper, valt att använda följande beteckningar: A: mycket aktiva 
bibelläsare, B: aktiva bibelläsare, C: iblandläsare, D: sporadiska bibelläsare, E: aldrigläsare. 
125 Det går att uppfatta användargrupperna som en ordinalskala. Även om det strikt rör sig om 
en nominalskala, är det rimligt att använda statistiska mått för ordinalskalenivå. Det som 
behöver uppmärksammas i sammanhanget är att det är två variabler, båda på ordinalskalenivå, 
som tillsammans ligger till grund för konstruerandet av den nya variabeln användargrupper. 
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Figur 4. Användargrupper utifrån bibelläsningsfrekvens och gudstjänstfrekvens, 
relativa andelar. 

5.3.3.1 Bibelläsning 
Av föregående avsnitt framgick ett samband mellan regelbundet gudstjänst-
deltagande och regelbunden bibelläsning samt att svarsgruppen har betydligt 
högre bibelläsningsfrekvens än befolkningen i allmänhet. Men enkätmateria-
let ger också möjlighet belysa hur svarsgruppen använder bibeln och i vilka 
sammanhang det sker.  

De fem användargrupperna jämförs avseende frågan om i vilket samman-
hang bibeln läses126. Resultatet redovisas i följande tabell. Där framgår att 
signifikanta samband finns med användargrupp som oberoende variabel för 
samtliga svarsalternativ utom ”i skolan”. Gällande det svarsalternativet finns 
intressant nog inte säkerställda skillnader mellan användargrupperna. Resul-
tatet verkar tyda på att det är lika vanligt – eller ovanligt – att läsa bibeln i 
skolan oavsett vilken användargrupp man hör till enligt den använda defini-
tionen. För alla andra sätt att läsa bibeln finns dock samband som går i vän-
tad riktning genom att ju mer aktiv man är i form av bibelläsning och/eller 
gudstjänstdeltagande desto större kontakt har man med bibeln i olika former. 
Samtidigt ger också tabellen information om att enskild bibelläsning är den 

                               
126 Enkätfrågan löd: I vilket sammanhang läser du bibeln (flera svar kan markeras)? Ensam, 
för mig själv, I ungdomsgruppen som jag tillhör, I gudstjänster som jag deltar i, Vid bibelstu-
dier i den kyrka jag tillhör, I skolan, I filmer jag ser, I musik som jag lyssnar på, På Internet, 
Aldrig eller nästan aldrig. 

Mycket aktiva 
bibelläsare 

Aktiva bibelläsare Iblandläsare Sporadiska 
bibelläsare 

Aldrigläsare 

Användargrupper

0 

10 

20 

30 
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helt dominerande formen för bibelanvändning, följt av alternativen i guds-
tjänster, i ungdomsgruppen eller i samband med bibelstudier. Betydligt färre 
uppger att de läser bibeln via medier som musik, film eller Internet.  
Tabell 36. Användargrupper och olika bibelläsningssammanhang. Andel inom re-
spektive användargrupp, n=1040. 

 Användargrupper  

 Mycket 
aktiva 
bibel-
läsare 
n=319 

 

Aktiva 
bibel-
läsare 
n=211 

Ibland-
läsare 
n=237 

Spora-
diska 
bibel-
läsare 
n=189 

Aldrig-
läsare 
n=85 

Totalt 
n= 

1041 
 

Signifi-
kans-
nivå 

Ensam 90,6 91,0 78,1 64,6 10,6 76,6 p<.001 
I gudstjänster 69,6 48,3 51,5 17,5 2,4 46,2 p<.001 
I ungdomsgruppen 46,7 40,8 38,0 11,6 1,2 33,4 p<.001 
I bibelstudier i kyrkan 42,9 28,4 18,6 6,9 1,2 24,5 p<.001 
I musik jag lyssnar på 24,5 22,7 11,8 6,3 1,2 16,0 p<.001 
I skolan 21,0 10,4 8,9 19,0 20,0 15,7 NS 
Aldrig, nästan aldrig 0,3 0,5 3,8 17,5 75,3 10,4 p<.001 
På Internet 8,8 10,9 5,5 7,4 1,2 7,6 p<.05 
I filmer jag ser 3,1 3,8 0,8 2,1 0,0 2,3 p<.05 

Av tabell 36 framgår att användargrupperna skiljer sig åt gällande omfatt-
ningen av bibelläsning och i vilka sammanhang denna sker. Resultatet att 
användargrupperna skulle ha denna betydelse får sägas motsvara vad man 
skulle kunna förvänta sig. I någon mening kan detta fungera som ett slags 
kontrollmöjlighet gällande de konstruerade användargrupperna. Icke desto 
mindre är det också möjligt att göra några iakttagelser kring variabler som 
bryter detta mönster. En sådan variabel är alternativet ”i skolan”, som nämn-
des ovan. Detta kan tänkas sammanhänga med att bibeln för svarsgruppen 
förekommer i skolan i lika stor (alternativt lika liten) utsträckning oavsett 
vilken användargrupp man hör till på ett mer personligt plan. Undantaget 
härvidlag tycks utgöras av iblandläsarna som i lägre grad angivit alternativet 
skolan. Vidare är det inte den mest aktiva gruppen ”mycket aktiva bibelläsa-
re” som är de flitigaste gällande alternativet ”på Internet.” Det är istället 
aktiva bibelläsare som har den största andelen som använder bibeln på detta 
sätt. Den användargruppen utmärks av att de läser bibeln oftare än de deltar i 
gudstjänst. Det är inte ointressant att just denna grupp har denna större an-
vändning av bibeln via Internet. Dock är antalet svarande för just detta alter-
nativ127 förvisso litet och det finns anledning till försiktighet i tolkningen. 

                               
127 Alternativen ”i filmer jag ser” respektive ”på Internet” fanns endast med år 2004 (n=324). 
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5.3.3.2 Medievanor 
I användarenkäten efterfrågades också om medieanvändning: Dels allmänna 
medie- och Internet-vanor, dels mer specifikt om erfarenhet av Bibelsajten. 
Inledningsvis kan konstateras att 87 % av de svarande (vid båda mättillfälle-
na) i hemmet har tillgång till dator med Internetanslutning. Det finns gällan-
de detta inga signifikanta könsskillnader. 2004 undersöktes även var man har 
tillgång till Internet. Detta presenteras i figur 5.  
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Figur 5. Tillgång till Internet. Andel av svarande i procent128, Bibelsajtenkäten 
2004. 

Av diagrammet framgår att två av tre av de svarande har tillgång till Internet 
i bostaden via ADSL alternativt bredband, medan var fjärde svarande istället 
har tillgång till Internet i bostaden via modemuppkoppling. En kontroll visar 
att 13 % av de svarande år 2004 saknar tillgång till dator med Internetupp-
koppling i hemmet, och vidare att en lika stor andel angav detta år 2001. 
Detta kan jämföras med befolkningen i allmänhet där 79 % har tillgång till 
Internet i hemmet (SCB 2004a s. 35129). För motsvarande åldersgrupp som i 
                               
128 Flera svarsalternativ kunde anges. 
129 För en jämförelse av resultat från Bibelsajtenkäten används Statistiska Centralbyråns 
undersökning Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004. Där intervjuades i 
samband med de årliga arbetskraftundersökningarna representativa befolkningsurval i åldrar-
na 16-74 år. 3636 telefonintervjuer genomfördes april-maj 2004 angående dator- och Inter-
netvanor. Detta innebär att SCB:s undersökning är användbar som jämförelsematerial för 
Bibelsajtenkäten, för att kontrollera i vilken utsträckning enkätens svarsgrupp har en Internet-
användning som avviker i någon mån från befolkningen i övrigt. En principiell diskussion 
angående denna jämförbarhet återkommer i kapitel 8. 
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Bibelsajtenkäten (16-24 år) är andelen med tillgång till Internet i hemmet 
som redovisas i SCB:s befolkningsundersökning helt jämförbar: 87 %. Såle-
des kan antas att de som besvarat enkäten på Bibelsajten inte skiljer sig från 
den svenska befolkningen i allmänhet vad avser tillgång till Internet.  

De olika användargrupperna skiljer sig inte åt avseende tillgång till Inter-
net, med ett undantag: Det gäller alternativet ”på arbetet” där det är vanligare 
att mycket aktiva bibelläsare anger detta (40 %) än att aldrigläsare uppger 
detsamma (19 %)130. I övrigt kan alltså analogt med resultat från Hoover, 
Clark & Rainie (2004 s. i-iv) konstateras att tillgången till Internet verkar 
vara förhållandevis jämt fördelad i förhållande till religiös aktivitet. Samti-
digt måste i sammanhanget också poängteras vad som kallats the digital 
divide. Därmed avses en ojämnt fördelad tillgång till Internet pga. strukturel-
la faktorer (Castells 2001 s. 216, 260-264). Hur och var man har tillgång till 
Internet har betydelse för i vilken utsträckning individen kan använda sig av 
Internet för religiösa syften (Lövheim 2004a s. 265f). 

Vidare efterfrågades frekvensen för Internetanvändning, samt vad man 
använder Internet till. Frekvensen undersöktes genom en fyrgradig skala. 
Här bör noteras att självrapportering inte nödvändigtvis ger en heltäckande 
eller sanningsenlig bild av individers medieanvändning. Såväl över- som 
underrapportering kan förekomma. Givet att denna metodproblematik beak-
tas kan siffrorna användas för att identifiera mönster i olika individers an-
vändande, även om därmed samtidigt också kan framkomma svarspersoner-
nas attityder till (önskvärt) mediebruk.131   
Tabell 37. Internetanvändningsfrekvens och kön, 2001 och 2004. 

  2001   2004   

 Kön132  Kön133  
 Man 

n=253 
Kvinna 
n=462 

Totalt 
n=715 

Man 
n=109 

Kvinna 
n=212 

Totalt 
n=321 

Minst en timme om dagen 65,2 49,2 54,9 80,7 66,5 71,6 
Någon timme i veckan 32,0 45,1 40,4 16,5 29,4 25,0 
Mindre än 1 h i veckan 2,8 5,7 4,6 2,8 3,8 3,4 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Av tabell 37 framgår att de som besvarat Bibelsajtenkäten använder Internet 
ganska ofta: drygt hälften av svarspersonerna år 2001, respektive 72 % år 
2004 använder Internet minst en timme om dagen. Andelen som endast 
spenderar mindre än en timme i veckan uppgår till högst 5 %, medan åter-
stoden tillbringar åtminstone någon timme i veckan på nätet. Vid båda 
                               
130 Mycket aktiva bibelläsare: 40 %, Aktiva bibelläsare: 26 %, Iblandläsare: 22 %, Sporadiska 
läsare: 17 %, Aldrigläsare: 19 % (p<.05). 
131 Denna problematik diskuteras också av Linderman 2001 s. 222. 
132 p<.001. 
133 p<.05. 
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mättillfällena föreligger en signifikant könsskillnad som indikerar att män-
nen tillbringar mer tid med Internet än kvinnorna i materialet, enligt vad de 
uppger. Men även kvinnornas användning har ökat mellan 2001 och 2004. 
En jämförelse med SCB:s undersökning av befolkningens Internetvanor 
visar i stort sett samma mönster, även om nivån på den dagliga användning-
en låg något högre i Bibelsajtenkäten 2004 (72 %) jämfört med SCB (64 % 
16-24 år, 52 % 16-74 år)134. 

I enkäten efterfrågades även vad svarspersonerna använder Internet till. 
Detta undersöktes i enkäten på Bibelsajten vid båda svarstillfällena, om än 
med något varierande utformning av enkätfrågan. År 2001 användes en 
egenkonstruerad fråga. Frågan som användes år 2004 bearbetades utifrån en 
motsvarande fråga i SCB:s befolkningsundersökning.135 I det följande foku-
seras resultaten från undersökningstillfället 2004 i syfte att underlätta jämfö-
relse med befolkningsundersökningen (tabell 38). 

Inledningsvis kan konstateras att kommunikation är det vanligaste an-
vändningsområdet, ett resultat som överensstämmer med flera undersök-
ningar (Hoover et al. 2004 s. 4, 20, Højsgaard 2004 s. 329f, SCB 2004a s. 5). 
85 % använder Internet för att skicka och ta emot e-post, medan drygt hälf-
ten eller 54 % använder annan kommunikation, t ex chatt. Informationssök-
ning om varor och tjänster är ett användningssätt som samlar två av tre 
svarspersoner, vilket är jämförbart med SCB:s uppgift om 59 %. I Bibelsaj-
tenkäten 2004 efterfrågades också området sajter om religion och livsfrågor. 
Här uppger omkring två av tre svarspersoner att de gjort detta under de se-
naste tre månaderna. Det är alltså lika vanligt att söka efter information om 
religion och livsfrågor som att söka efter information om varor och tjänster.  

Svarsgruppen från Bibelsajtenkäten 2004 studeras så rörande könsskillna-
der. De områden där sådana signifikanta skillnader kan identifieras är infor-
mationssökning om varor och tjänster, musik/spel, webbradio- och tv samt 
nättidningar. I samtliga dessa fall uppvisar männen i svarsgruppen en högre 
användning än kvinnorna. Lika intressant är dock att konstatera att för övriga 
områden saknas signifikanta könsskillnader. Således är män och kvinnor i 
svarsgruppen lika intresserade av att söka upp sajter om religion och livsfrå-
gor, och båda könen använder Internet huvudsakligen för kommunikation 
via e-post och chatt, i samma höga grad.  

 
                               
134 Svarsalternativen för denna jämförelse är inte helt identiska. 
135 Denna variation i frågeutformningen diskuterades också i kapitel 3. En bearbetning av 
SCB:s fråga gjordes vilket motiveras av att den annars skulle blivit för lång och därmed för 
svarspersonen svårhanterlig att besvara i en online-enkät. Detta illustrerar också problemati-
ken med att överföra undersökningsinstrument mellan olika distributionsformer (telefoninter-
vju – online-enkät). Jag menar ändå att en sådan jämförelse som här möjliggörs tillhandahål-
ler intressant och värdefull information. Som också påpekas av SCB (2004a s. 68) är deras 
Internetundersökning, trots att den årligen genomförs inom hela EU, fortfarande i ett utveck-
lingsskede. Vidare framhålls där att behovet av att utveckla frågorna förstärks av den mycket 
snabba utvecklingen på IT-området. 
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Tabell 38. Vad används Internet till. Bibelsajtenkäten 2004 jämfört med SCB 2004a. 
Relativa andelar. 

Bibelsajtenkäten 2004   
Kön136 

 Man Kvinna 
Totalt 

SCB, 
2004 

Totalt,  
16-74 år 

  n=109 n=212 n=321 n=3626 
E-post 83,5 86,8 85,7 ns 64 
Information om varor/tjänster 75,2 59,0 64,5 59 
Sajter om religion 65,1 63,7 64,2 ns -137 
Annan kommunikation, t ex chatt 54,1 52,4 53,0 ns 17 
Musik/spel 50,5 37,3 41,7 27 
Nätbank 31,2 29,2 29,9 ns 40 
Webbradio/-tv 33,0 22,6 26,2 17 
Nättidningar 27,5 17,9 21,2 31 
Myndighetskontakter 14,7 13,7 14,0 ns 11138 
Köpa/sälja varor/tjänster 14,7 7,5 10,0 ns 6139 
Följa kurs via nätet 3,7 4,2 4,0 ns 4 

Även i SCB:s befolkningsundersökning visade det sig att skillnaderna mel-
lan kvinnor och män för de flesta ändamålen var små. Hemsidor inriktade på 
religion och livsåskådningsfrågor efterfrågades inte specifikt i SCB:s under-
sökning. Av relevans för denna avhandling var att SCB:s undersökning påvi-
sade att annan kommunikation via Internet t.ex. chatt främst är en ungdoms-
företeelse: 47 % i gruppen 16-24 år hade använt Internet för detta ändamål 
under det första kvartalet 2004, vilket kan jämföras med 20 % i åldersgrup-
pen 25-34 år, respektive endast 7 - 9 % i övriga åldersgrupper (SCB 2004a s. 
51). 

Också lyssna på radio eller titta på TV via Internet är en ungdomsföreteel-
se, liksom att lyssna på musik, spela spel och ladda ner musik, spel och bil-
der. Läsa tidningen via Internet gör knappt var tredje person i alla åldersklas-
ser utom den äldsta. Bankärenden via Internet görs i störst utsträckning av 
personer mellan 25 och 54 år medan de yngsta och de äldsta gör det i mindre 
                               
136 Signifikanta könsskillnader föreligger för följande alternativ: För information om va-
ror/tjänster är p<.01; webbradio och –tv p<.05; musik/spel p<.05; nättidningar p<.05; 
köpa/sälja varor/tjänster p<.05. I övriga fall anges att signifikanta skillnader saknas med 
förkortningen ns. 
137 Alternativet Sajter om religion förekom endast i Bibelsajtenkäten. Med Hoover, Clark & 
Rainie (2004 s. 3f) kan konstateras att forskaren genom att explicit fråga om medieanvänd-
ning och religion möjliggör en annan svarsbild. Det är således väsentligt att notera att en 
sådan frånvaro av svarsalternativ (som berör religion) som är förhanden i SCB:s undersökning 
kan ge en ofullständig bild. Detta diskuteras utförligare i kapitel 8.  
138 Gällande myndighetskontakter förekom i SCB:s undersökning tre olika delfrågor: hämta 
information från myndigheters hemsidor (36 %), ladda ner myndigheters formulär eller blan-
ketter (20 %) respektive skicka ifyllda blanketter eller formulär via Internet (11 %) (SCB 
2004 s. 54f). Här återges värdet för det sistnämnda alternativet. 
139 Gällande köpa/sälja varor/tjänster användes i SCB:s undersökning två olika delfrågor: 
köpa/beställa varor eller tjänster (27 %) respektive sälja varor och tjänster (6 %). Här återges 
den senare delfrågan. 
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utsträckning. Myndighetskontakter är också något som främst personer i 
åldern 25-54 år ägnar sig åt. Det är också betydligt vanligare bland högutbil-
dade än bland andra. Att följa utbildning via Internet är mycket sällsynt, 
endast i den yngsta åldersgruppen förekommer det i nämnvärd utsträckning 
(SCB 2004a).  

Såväl avseende användning av Internet för e-post som annan kommunika-
tion, exempelvis chatt, uppvisar svarsgruppen från Bibelsajtenkäten en be-
tydligt högre nivå än den totala svarsgruppen i SCB:s befolkningsundersök-
ning. Även gällande musik och spel liksom webbradio och – tv finns denna 
skillnad. Å andra sidan har svarsgruppen från Bibelsajten en lägre använd-
ning av nätbanker. Det är sannolikt åldersskillnaderna mellan de som besva-
rat Bibelsajtenkäten 2004 och de som besvarat SCB:s befolkningsundersök-
ning som bidrar till de viktigaste förklaringarna till de differenser som fram-
kommer i jämförelsen i tabell 38. 

Användargruppernas Internetanvändning redovisas i nedanstående tabell 
(tabell 39). Eftersom frågan om Internetanvändning endast ställdes år 2004, 
föreligger svar från 324 personer. När användargrupperna jämförs, framträ-
der skillnader för några svarsalternativ. Samtidigt framstår för flertalet alter-
nativ en slående likhet mellan grupperna. För alternativen annan kommuni-
kation (t.ex. för att chatta), söka information om varor och tjänster, respekti-
ve musik/spel är det de så kallade övriga användarna, som i högre grad än 
grupperna mycket aktiva bibelläsare respektive aktiva bibelläsare angivit 
dessa svarsalternativ. Värt att notera är också att det saknas signfikanta skill-
nader för alternativen frågor om religion, nättidningar, nätbank, köpa/sälja 
varor eller tjänster, myndighetskontakter. Av dessa är det samtidigt särskilt 
intressant att se närmare på alternativet söka svar på frågor om religion. 
Svarsfördelningen i tabellen tycks där antyda något som inte omedelbart 
låter sig beskrivas i termer av att skillnader grupperna emellan skulle saknas. 
En närmare analys av detta alternativ, varvid grupperna mycket aktiva bibel-
läsare respektive aktiva bibelläsare förs samman för en jämförelse med 
gruppen övriga bibelläsare framträder en skillnad som är signifikant på högs-
ta nivå140. Ett sådant resultat indikerar att det är vanligare att mycket aktiva 
bibelläsare respektive aktiva bibelläsare uppger att de använder Internet för 
att söka svar på frågor om religion. Å andra sidan måste erinras om att resul-
tatet på samma gång visar att det är drygt hälften av kategorin övriga bibel-
användare som uppger att de med hjälp av Internet söker svar på frågor om 
religion. I förhållande till avhandlingens två första forskningsfrågor är det 
resultatet inte ointressant. Samtidigt bör givetvis observeras representativi-
tetsproblematiken vilken berörts tidigare. Det faktum att drygt hälften av den 
kategori i Bibelsajtenkäten som har svagast relation till organiserad religiosi-
tet anger att de använder Internet för att söka svar på frågor om religion kan 

                               
140 p<.001. 
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inte utan vidare generaliseras till Internetanvändare eller ungdomar i Sverige 
i allmänhet.  
Tabell 39. Användargruppernas Internetanvändning141. 

 
Användargrupper142  

                       

Mycket 
aktiva  

bibelläsare  
n=111 

Aktiva 
bibelläsare 

n=77 

Övriga 
användar-
grupper 
n=135 

Totalt 
n=323 

E-post                82,9 89,6 85,2 85,4 
Annan kommunikation   42,3 51,9 61,5 52,6 
Info varor/tjänster   60,4 61,0 69,6 64,4 
Frågor om religion    66,7 71,4 57,8 64,1 
Webbradio/tv          25,2 24,7 27,4 26,0 
Musik/spel            36,0 40,3 46,7 41,5 
Nättidningar          20,7 22,1 21,5 21,4 
Nätbank               39,6 28,6 23,7 30,3 
Köpa/sälja varor/tjänster  10,8 9,1 10,4 10,2 
Myndighetskontakter   14,4 14,3 13,3 13,9 
Nätkurs               2,7 3,9 5,2 4,0 

Frågan ställdes även om svarspersonerna upplevde att deras Internetanvä-
ning förändrats i några avseenden143. Tidsperioden som undersöktes var 
”jämfört med två år sedan”. Frågan ställdes endast år 2004, varför svar före-
ligger från mellan 237 och 258 personer. Därför används medelvärdesjämfö-
relse144. En analys av hur användargruppernas medelvärden fördelar sig, 
visar att det endast för påståendet ”Jag besöker nu fler sajter om religion och 
livsfrågor än tidigare” går att identifiera signifikanta skillnader grupperna 

                               
141 Eftersom frågan om Internetanvändning ställdes på detta sätt endast år 2004 har användar-
grupperna C, D och E, dvs. sporadiska bibelläsare, iblandläsare respektive aldrigläsarna här 
slagits samman för att möjliggöra procentbaser av tillräcklig storlek. 
142 För följande svarsalternativ finns signifikanta skillnader mellan användargrupperna: alter-
nativen annan kommunikation (t.ex. för att chatta) respektive information om varor och tjäns-
ter, har båda högst grad av signifikans, alltså p<.001. För alternativen e-post, musik/spel, 
föreligger signifikanta skillnader p<.01, medan motsvarande värde för webbradio/-tv, är 
p<.05. Däremot saknas signfikanta skillnader för alternativen frågor om religion, nättidningar, 
nätbank, köpa/sälja varor eller tjänster, myndighetskontakter. Alternativet nätkurs har uteläm-
nats ur analysen då där föreligger alltför få svarande. 
143 Följande fråga ställdes: Använder du Internet på samma sätt idag som för två år sedan? Ja, 
det gör jag. Ingen förändring i min användning har skett. Nej, det gör jag inte. En förändring 
har skett. Följdfrågan var: Om nej, hur har din användning förändrats? a. Jag använder Inter-
net oftare i skolan; b. Jag använder Internet oftare i hemmet; c. Jag använder Internet mer 
sällan nu än tidigare; d. Jag besöker nu fler sajter religion och andlighet; e. Jag håller kontakt 
med kamrater oftare via nätet; f. Jag diskuterar mindre på nätet nu än tidigare; g. Jag surfar 
runt mindre nu, vet vad jag är ute efter 
144 Som svarsskala användes fem skalsteg, där 1 motsvarade ”tar helt avstånd” medan 5 mot-
svarade ”instämmer helt.” 
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emellan.145 Sambandet går i den riktningen att de mycket aktiva respektive de 
aktiva bibelläsarna uppvisar högre medelvärden (3,98 respektive 3,97) me-
dan aldrigläsarna har ett lägre värde (2,42). Grupperna iblandläsare respekti-
ve sporadiska läsare återfinns däremellan (3,45 respektive 3,24). Denna ob-
servation antyder alltså att det främst är de mycket aktiva respektive de akti-
va bibelläsarna som ökat sin användning av religions- och livsåskådningssaj-
ter, medan aldriggruppen i betydligt lägre grad anger detta146. För samtliga 
övriga påståenden saknas alltså signifikanta skillnader. Med andra ord är 
huvudintycket av jämförelsen mellan användargrupperna att de i dessa avse-
enden är mer lika än olika.  

5.3.3.3 Erfarenheter av Bibelsajten 
I enkäten undersöktes hur man hittat till Bibelsajten. År 2001 efterfrågades 
detta med hjälp av åtta alternativ som var varandra uteslutande, medan frå-
gan år 2004 arbetades om för att möjliggöra kombinationen av flera svarsal-
ternativ för varje svarsperson. Här redogörs för svarsfördelningen för det 
andra undersökningstillfället. De vanligaste sätten att hitta till Bibelsajten är 
via en länk eller artikel på Internet (31,9 %) respektive en sökmotor (30,0 
%). Via en kompis anger 26,0 %, medan något färre, 21,7 % anger en ledare 
i kyrkan. 9,3 % uppger att de tagit del av tidningsartikel eller inslag i radio/tv 
och därigenom hittat till Bibelsajten. Slutligen svarar 4,7 % att de fått i upp-
gift av en lärare att använda Bibelsajten. Dessa sätt att finna Bibelsajten har 
undersökts mot användargrupperna, men där saknas signifikanta samband. 
Också ett sådant resultat är värt att observera. Det indikerar att användar-
grupperna inte skiljer sig åt när det gäller på vilka sätt de hittat till Bibelsaj-
ten. 

Vid båda undersökningstillfällena efterfrågades i vilken utsträckning man 
besökt Bibelsajten tidigare. I följande tabell (tabell 40) jämförs användar-
grupperna avseende återvändningsfrekvens. Gällande återvändningsfrekven-
sen finns samband med användargrupperna, på det sättet, att framför allt 
bland de mycket aktiva respektive aktiva bibelläsarna har merparten besökt 
Bibelsajten många gånger, medan merparten av de sporadiska bibelläsarna 
respektive aldrigläsarna inte besökt Bibelsajten mer än högst någon enstaka 
gång. Detta visar att det enligt användarenkäten finns tydliga grupper med 
skilda bakgrunder och erfarenheter av såväl religiöst engagemang i allmän-
het, som bibelläsning och förtrogenhet med Bibelsajten i synnerhet. Samti-
digt finns skäl att gå vidare med analysen, genom att bland dem, som anger 
att de besökt webbplatsen tidigare, undersöka hur ofta de återkommer. 
 
                               
145 Det så kallade etavärdet =.337, kvadrerad eta =.114 (sign=.000). Det innebär att den andel 
av medelvärdesvariansen som förklaras av variationen i användargrupper uppgår till cirka 11 
%. 
146 Skillnaden på 1,5 skalsteg i medelvärde får anses uttrycka något substantiellt, även om 
etavärdet är så lågt som i det aktuella fallet. 
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Tabell 40. Användargruppernas återvändningsfrekvens till Bibelsajten. 

  Användargrupper147  
Har du besökt Bibelsajten 
tidigare? 

Mycket 
aktiva 
bibel-
läsare 
n=319 

Aktiva 
bibel-
läsare 
n=211 

Ibland-
läsare 
n=237 

Sporadiska 
bibelläsare 

n=189 

Aldrig-
läsare 
n=85 

Totalt 
n=1041 

Nej, detta är första gången 14,7 14,2 21,5 39,7 58,8 24,3 
Ja men högst fem gånger 22,3 21,3 27,0 24,9 24,7 23,8 
Ja ungefär högst 20 gånger 16,6 13,7 15,6 9,0 5,9 13,5 
Ja fler än 20 gånger 46,4 50,7 35,9 26,5 10,6 38,3 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vid båda undersökningstillfällena efterforskades bland de personer som 
uppgivit att de tidigare besökt Bibelsajten, hur ofta dessa använder webb-
platsen. Som framgår av tabell 41 finns signifikanta samband mellan de oli-
ka användargruppernas besöksfrekvens. Här framkommer ett linjärt samband 
mellan grad av aktivitet som bibelläsare och besöksfrekvensen på Bibelsaj-
ten. Det är större andelar av de mycket aktiva respektive de aktiva bibellä-
sarna som varje vecka respektive någon gång i månaden besöker Bibelsajten, 
jämfört med de sporadiska bibelläsarna respektive aldrigläsarna.  Likaså är 
det bland aldrigläsarna vanligare att besöka Bibelsajten mer sällan än någon 
gång i månaden (gäller alltså de som varit där tidigare) jämfört med de 
mycket aktiva respektive aktiva bibelläsarna. Samtidigt framgår av tabellen 
att det även bland de grupper som här betecknats som ibland-, sporadiska 
respektive aldrigläsare finns ganska omfattande andelar som återvänder till 
Bibelsajten. Av aldrigläsarna, exempelvis, besöker hälften Bibelsajten minst 
någon gång i månaden eller oftare. Bland de sporadiska bibelläsarna är den-
na andel nästan två av tre.  
Tabell 41. Användargruppernas besöksfrekvens på Bibelsajten, relativa andelar. 

  Användargrupper148 
Hur ofta besöker du 
Bibelsajten? 

Mycket 
aktiva 
bibel-
läsare 
n=319 

Aktiva 
bibel-
läsare 
n=211 

Ibland-
läsare 
n=237 

Spora-
diska 
bibel-
läsare 
n=189 

Ald-
rig-

läsare 
n=85 

Totalt 
n=778 

Varje dag 5,4 4,5 3,8 8,9 4,8 5,3 
Varje vecka 37,2 37,1 26,5 26,8 23,8 32,4 
Någon gång i månaden 34,9 41,6 38,9 27,7 21,4 35,6 
Mer sällan 22,6 16,9 30,8 36,6 50,0 26,7 
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

                               
147 p<.001. 
148 p<.001. 
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Detta utgör en väsentlig iakttagelse ur denna undersöknings perspektiv. Det-
ta eftersom resultaten indikerar att Bibelsajten till en inte oväsentlig del an-
vänds också av personer som har en mycket begränsad (övrig) kontakt med 
bibeln (genom att läsa den). Här framgår också intressant nog, att det även i 
dessa grupper finns betydande andelar som också regelbundet använder Bi-
belsajten. Exempelvis är varannan aldrigläsare och två av tre sporadiska 
bibelläsare minst någon gång i månaden på Bibelsajten. Jag menar att detta 
utgör ett av enkätens mest angelägna resultat. Likaså värt att notera är, slut-
ligen, att i den mindre grupp som besöker Bibelsajten varje dag finns svars-
personer från alla användargrupperna. 

Resultatredovisningen övergår nu till att teckna en närmare bild av vilka 
sidor på Bibelsajten som de skilda användargrupperna anger att de nyttjar. 
Syftet är att undersöka om det finns skilda användarmönster (tabell 42). 
Tabell 42. Användargruppernas erfarenhet av olika avdelningar på Bibelsajten. 

Användargrupper149,150  
Myck-

et 
aktiva 
bibel-
läsare 
n=319 

Aktiva 
bibel-
läsare 
n=211 

Ibland-
läsare 
n=237 

Spora-
diska 
bibel-
läsare 
n=189 

Aldrig-
läsare 
n=85 

Totalt 
n= 

1041 

Läsa svar i frågelådan 56,4 55,0 54,0 46,6 44,7 52,8 
Läst i "Artiklar" 42,3 50,6 47,8 40,4 62,5 46,1 
Läst i "A till Ö" 40,5 45,5 46,3 40,4 37,5 42,7 
Läsa andras diskussionsinlägg 42,3 44,1 41,4 34,4 32,9 40,2 
Information om bibeln 38,9 41,7 32,1 32,3 31,8 36,1 
Skojsidorna 32,0 39,8 33,3 25,9 27,1 32,4 
Filmrecensioner 33,2 37,0 33,3 27,5 23,5 32,2 
Bibeltolkning 32,3 37,4 25,3 30,2 25,9 30,8 
Musikrecensioner 29,2 31,8 30,8 20,6 21,2 27,9 
Länksamlingen 25,4 28,9 29,5 21,7 27,1 26,5 
Skriva fråga till frågelådan 19,1 17,5 16,0 19,0 15,3 17,8 
Skrivit kommentar till fråga/artikel 16,2 15,6 16,4 19,2 12,5 16,4 
Diskutera 14,1 11,4 15,6 13,2 10,6 13,4 

Först kan konstateras (tabell 42) att det helt dominerande användningsområ-
det på Bibelsajten utgörs av frågelådan, där mer än varannan svarsperson 
uppger att de läser svar på andras frågor. Ovanligare är att själv ställa frågor 
till frågelådan, vilket var sjätte svarsperson uppger. Näst vanligast använd-
ningsområde är de faktadelar som finns inom alternativ som ”från A till Ö”, 
mer tematiska artiklar, respektive information om bibelns böcker; dessa sam-

                               
149 Signifikanta skillnader (p<.05) mellan användargrupper finns endast för alternativen ”mu-
sikrecensioner” respektive ”skojsidorna”. För samtliga övriga svarsalternativ saknas signifi-
kanta skillnader. 
150 Alternativen ”läsa i Artiklar”, läsa i ”Från A till Ö”, respektive ”Skriva kommentar till 
fråga/artikel” medtogs endast år 2004, därav lägre antal svarspersoner för dessa alternativ. 
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lar omkring fyra av tio svarspersoner. Att läsa andras diskussionsinlägg re-
spektive söka information om bibeltolkning attraherar mellan tre och fyra av 
tio svarspersoner. Omkring var tredje svarsperson använder recensionssidor-
na respektive länksamlingen. Endast mindre andelar, mellan var sjätte och 
var åttonde svarsperson, uppger att de själva gjort inlägg, kommentar eller 
ställt en fråga i frågelådan. 

Av tabell 42 framgår vidare att användargrupperna är påtagligt mer lika 
än olika i sin användning av Bibelsajtens olika sidor. Analysen visar att det 
endast i två avseenden finns signifikanta skillnader grupperna emellan. De 
två alternativ där skillnader finns är avdelningarna musikrecensioner respek-
tive skojsidorna. För båda dessa är de aktiva bibelläsarna tillsammans med 
de mycket aktiva bibelläsarna något mer flitiga besökare. Samtidigt innebär 
detta att det är lika intressant för svarspersoner från olika användargrupper 
att ta del av svar på andras frågor i frågelådan eller söka i någon av de fakta-
delar som återfinns på Bibelsajten. Också information kring olika sätt att 
tolka bibeln befinns i lika hög utsträckning intressant i de skilda användar-
grupperna.   

Resultatet kring vilka sidor på Bibelsajten som används är värt att stanna 
upp inför. Hur stor andel av svarspersonerna som besöker olika avdelningar 
på Bibelsajten överensstämmer i stort med den redovisning av detta som jag, 
baserat på datamängden från 2001, redovisat i ett tidigare arbete (Sjöborg 
2003 s. 52). Utöver att ytterligare svarspersoner här tillförts som stärker till-
förlitligheten, samt kompletteringen med tre nya svarsalternativ, tillför den 
aktuella analysen ny kunskap genom att tillämpa jämförelsen avseende an-
vändargrupperna. Konstaterandet att skillnader grupperna emellan saknas för 
de flesta alternativen är inte alldeles ointressant. Det antyder att merparten 
av innehållet på Bibelsajten används i lika stor (eller liten) utsträckning obe-
roende av användargrupp. Det kan i någon mening anses strida mot det för-
väntade. Ovan har redovisats en del tydliga samband med just användar-
grupp och användningsmönster, men i det här avseendet skulle alltså grup-
perna ha mer gemensamt. Det är en iakttagelse som inte saknar betydelse för 
förståelsen av räckvidden för och användningen av medierad religion.  

5.3.4 Resultaten av användarenkäten 
En genomgång av resultaten från användarenkäten ger kunskap om hur de 
som besvarat enkäten använder webbplatsen. Återigen finns anledning att 
erinra om att förfaringssättet med självurval inte medger representativitets-
anspråk i förhållande till en större population. Resultaten visar att svarsgrup-
pen huvudsakligen utgörs av ungdomar – tre av fyra är under 24 år, två av 
tre är tonåringar. En majoritet av svarspersonerna, två av tre, är kvinnor. 
Bland tonåringarna är två av tre medlemmar i en kristen ungdomsgrupp. 
Även om svarsgruppen har en betydligt högre bibelanvändning än befolk-
ningen eller motsvarande åldersgrupper i allmänhet, kan också konstateras 
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att var tredje svarsperson inte läser bibeln mer än högst någon gång per år. 
Mot bakgrund av svarspersonernas bibelläsningsfrekvens och frekvens för 
gudstjänstdeltagande konstruerades fem skilda användargrupper: a) aktiva 
gudstjänstdeltagare som ofta läser bibeln, b) mindre aktiva gudstjänstdelta-
gare som ofta läser bibeln, c) regelbundna gudstjänstdeltagare som inte 
läser bibeln, d) oregelbundna gudstjänstdeltagare vilka högst ibland läser 
bibeln, respektive e) en grupp som som varken deltar i gudstjänst eller läser 
bibeln. (Synonyma benämningar för dessa var, i tur och ordning: mycket 
aktiva bibelläsare, aktiva bibelläsare, iblandläsare, sporadiska bibelläsare, 
aldrigläsare). När dessa användargrupper jämförs avseende såväl allmänna 
som mer specifika Internetvanor, visar analysen att grupperna inte skiljer sig 
åt när det gäller tillgång till Internet, ej heller gällande de flesta använd-
ningsområdena för Internet, med undantag för alternativen annan kommuni-
kation, information om varor och tjänster, respektive musik/spel där grup-
perna mycket aktiva bibelläsare respektive aktiva bibelläsare i lägre grad 
angivit dessa svarsalternativ. Samtidigt som det kan konstateras att det är 
vanligare att mycket aktiva bibelläsare respektive aktiva bibelläsare uppger 
att de använder Internet för att söka svar på frågor om religion visar analysen 
att drygt hälften av även kategorin övriga användargrupper, dvs. sporadiska 
bibelläsare, iblandläsare respektive aldrigläsare, också använder Internet för 
att söka svar på frågor om religion. Detta indikerar att medierad religion i 
form av den studerade webbplatsen tycks nå utanför kretsen av de mest akti-
va bibelläsarna, ett resultat som korresponderar väl mot Hoover, Clark & 
Rainies studie (2004). De vanligaste sätten att hitta till Bibelsajten är enligt 
enkäten via en länk eller artikel på Internet respektive en sökmotor, vilket 
anges av var tredje svarsperson. En kompis respektive en ledare i kyrkan 
anges av något färre, var fjärde respektive var femte svarsperson. Ovanligare 
är att man genom tidningsartikel eller inslag i radio/tv hittat till Bibelsajten, 
vilket anges av var tionde svarsperson. Slutligen anger var tjugonde att de 
fått i uppgift av en lärare att använda Bibelsajten. Användargrupperna skiljer 
sig inte åt när det gäller på vilka sätt de hittat till Bibelsajten. Användargrup-
perna skiljer sig heller inte åt rörande påståenden om förändringar i Internet-
användning under den senaste tvåårsperioden, med undantag för de mycket 
aktiva respektive de aktiva bibelläsarna vilka i större utsträckning än andra 
grupper uppgav att de nu använder fler sajter om religion och livsfrågor än 
tidigare. Rörande återvändningsfrekvens visade analysen intressant nog att 
det även i de användargrupper som har en mycket begränsad kontakt med 
bibeln finns betydande andelar som också regelbundet använder Bibelsajten.  

Den mest använda avdelningen på Bibelsajten utgörs av frågelådan, där 
mer än varannan svarsperson uppger att de läser svar på andras frågor. Näst 
vanligast användningsområde är de faktadelar som finns inom alternativ som 
”från A till Ö”, mer tematiska artiklar, respektive information om bibelns 
böcker, med omkring fyra av tio svarspersoner. Att läsa andras diskussions-
inlägg respektive söka information om bibeltolkning attraherar mellan tre 
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och fyra av tio svarspersoner. Omkring var tredje svarsperson använder si-
dorna om musik och film respektive länksamlingen. Endast mindre andelar, 
mellan var sjätte och var åttonde svarsperson, uppger att de själva gjort in-
lägg, kommentar eller ställt en fråga i frågelådan. Användargrupperna är 
påtagligt mer lika än olika i sin användning av Bibelsajtens olika avdelning-
ar. Enligt analysen finns endast i två avseenden skillnader grupperna emellan 
och det gäller avdelningarna musikrecensioner respektive skojsidorna. Det 
innebär alltså att det är lika intressant oavsett vilken användargrupp man 
tillhör att ta del frågelådan, fakta om bibeln eller andra avdelningar. Också 
information kring olika sätt att tolka bibeln befinns i lika hög utsträckning 
intressant i de skilda användargrupperna. Resultatet antyder härvidlag att 
merparten av innehållet på Bibelsajten används i lika stor (eller liten) ut-
sträckning oberoende av användargrupp. Det kan i någon mening anses stri-
da mot det förväntade. Det är en iakttagelse som inte saknar betydelse för 
förståelsen av räckvidden för och användningen av medierad religion och 
därmed en av avhandlingens centrala frågeställningar.  

5.4. Sammanfattning av kapitlet 
Detta kapitel utgjordes av en studie av en specifik webbplats om bibeln och 
kristen tro med ungdomar som målgrupp. Mot bakgrund av att jag tidigare i 
avhandlingen (kap 4) visat att ungdomar i högre utsträckning kommer i kon-
takt med bibeln med hjälp av nya medier jämfört med övriga åldersgrupper, 
genomfördes fallstudien kring webbplatsen. Bibelsajten valdes för fallstudi-
en av tre skäl: dels den externa pluralism som hänför sig till ett delat huvud-
mannaskap, dels den interna pluralismen vilken rör den innehållsliga mång-
fald som gäller såväl ämnesval som tolkningsalternativ, dels slutligen, den 
tekniska pluralismen vilken i detta fall innebär att webbplatsen rymmer ett 
flertal olika kommunikationssätt med varierande grad av interaktivitet. 
Webbplatsen intar en förhållandevis ovanlig ställning bland svenska religiö-
sa webbplatser som gör den ensam i sitt slag. Till denna bild bidrar, enligt 
den innehållsanalys som genomfördes i avsnitt  5.2.3, den ambitiösa frågelå-
dan tillsammans med en ungdomskulturell orientering.  

Syftet med kapitlet var att besvara det andra ledet i avhandlingens fråge-
ställning, nämligen vilka som använder denna webbplats om ”bibeln och 
kristen tro” riktad mot tonåringar, samt om olika användarmönster kan iden-
tifieras. Med hjälp av användarenkäten kunde två huvudgrupper av brukare 
av webbplatsen identifieras: För det första använder omkring två tredjedelar 
av svarspersonerna webbplatsen som ett komplement till församlingsenga-
gemang. Inom denna grupp finns i sin tur variationer gällande bibelläsnings- 
och gudstjänstfrekvens. För det andra använder omkring en tredjedel av 
svarspersonerna webbplatsen som ett alternativ till ett engagemang i försam-
ling. Det är främst användning i utbildningssammanhang som svarar för 
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denna alternativa användning. Vidare framkom att de skilda användargrup-
perna nyttjade Bibelsajtens olika avdelningar i huvudsakligen lika stor ut-
sträckning. Det innebär att webbplatsen verkar kunna fungera som en mötes-
plats kring bibeln och kristen tro också för personer som inte har ett aktivt 
engagemang i en församling.  

Detta är den första större undersökning som genererats med kvantitativ 
metod utifrån ett svenskt material om religion på Internet. Resultatet går i 
linje med Campbells undersökning av hur kristna webbplatser och e-
postlistor används (2005) och den distinktion som hon där gör mellan kom-
plementär och alternativ användning av religion på Internet. Denna distink-
tion diskuterades i kapitel 2. Bilden som här framträder bekräftas också av 
de undersökningar, som, i och för sig utgående från varierande populationer 
och urvalsmetoder, genomförts inom det nordamerikanska forskningsområ-
det (Hoover et al. 2004, jfr Højsgaard 2004 s. 146ff).151 

Huvudresultatet av undersökningen om Bibelsajten är alltså att webbplat-
sen tillhandahåller fråge- och diskussionsmöjligheter kring bibelrelaterade 
frågor. Dessa frågor för en förhållandevis undanskymd tillvaro i det samtida 
svenska samhället. Samtidigt, som visades i kapitel 2, är detta frågor som 
intresserar en inte försumbar andel av också ungdomarna. Jag visade där 
också att detta intresse emellertid inte tar sig traditionella uttryck i form av 
institutionaliserat engagemang. Utifrån resultaten av delstudien i detta kapi-
tel, synes det rentav vara så att en sådan webbplats som här representeras av 
Bibelsajten, tycks kunna fungera som en virtuell mötesplats för såväl ung-
domar med församlingsengagemang som ungdomar utan ett sådant engage-
mang. Det framkom också att även i gruppen med församlingsengagemang 
fanns väsentliga variationer inom gruppen vad avser bibelläsningsfrekvens 
och gudstjänstbesöksfrekvens. 

I nästa kapitel, kapitel 6, kommer närmare att undersökas vad dessa resul-
tat kan tänkas innebära för de undersökta ungdomarnas användning av bi-
beln. Hur sammanhänger bibelsynsuppfattningen hos dem som använder 
webbplatsen med deras skilda sätt att använda webbplatsen? Kan använd-
ningen av en kristen webbplats om bibeln ses som uttryck för mer avtradi-
tionaliserade förhållningssätt till bibeln, och i så fall under vilka förutsätt-
ningar? Därmed belyses om användningen av bibeln via nya medier, t ex i 
form av Internet, kan ses som försvagning av traditioner, religionens indivi-
dualisering, respektive sakralisering av självet. 

För att komma åt hur svarspersonerna använder webbplatsen för att för-
hålla sig till bibeln behöver därför ett kvalitativt angreppssätt tillgripas.  I 

                               
151 Det finns anledning att i kapitel 8 återkomma till en utförligare diskussion kring jämför-
barheten mellan dessa studier. 



 137 

nästa kapitel kommer sålunda att redovisas en intervjustudie med 23 av de 
ungdomar som besvarat den användarenkät som här redovisats. 
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6 ”Man måste ju kunna fråga någonstans” 
 – resultat av intervjuundersökningen  

I föregående kapitel undersöktes vilka som använder en kristen webbplats 
om ”bibeln och kristen tro” riktad mot ungdomar. Där framkom att en majo-
ritet av dem som har besvarat enkäten på Bibelsajten är ungdomar som har 
en kyrklig eller frikyrklig relatering, genom såväl regelbundna gudstjänstbe-
sök som bibelläsning. Två tredjedelar av dem som besvarat enkäten är kvin-
nor. Samtidigt läser omkring varannan i svarsgruppen inte regelbundet bi-
beln och var fjärde deltar inte regelbundet i gudstjänst. Syftet med detta ka-
pitel är att närmare undersöka det som föregående kapitel kvantitativt gav en 
övergripande bild av. Härmed belyses avhandlingens frågeställning i dess 
tredje led. Hur förhåller sig användarna av en kristen webbplats om bibeln, 
med hjälp av webbplatsen, till bibeln som auktoritet, sett i förhållande till 
deras lokala församlingar? Annorlunda uttryckt: hur sammanhänger bibel-
synsuppfattningen hos dem som använder webbplatsen med deras skilda sätt 
att använda densamma? Kan användningen av en kristen webbplats om bi-
beln ses som uttryck för mer avtraditionaliserade förhållningssätt till bibeln, 
och i så fall under vilka förutsättningar? Därmed belyses om användningen 
av bibeln via nya medier, t ex i form av Internet, kan ses som försvagning av 
traditioner, religionens individualisering, respektive sakralisering av självet. 
Syftet är att få en djupare förståelse av hur Bibelsajten används i relation till 
ungdomarnas lokala, situerade praktiker. 

I detta kapitel kommer först att ges en kort beskrivning av tillvägagångs-
sättet vid intervjuundersökningen. En utförligare diskussion av metodfrågor 
som därvid aktualiserats fördes i kapitel 3. Sedan ges en beskrivning av in-
formanterna med utgångspunkt från deras religiösa bakgrund, former för 
eventuellt aktuellt religiöst engagemang, användning av medierad religion, 
erfarenheter av religion på Internet i allmänhet såväl som Bibelsajten i syn-
nerhet. Därefter jämförs informanternas bibelsynsuppfattningar, sådana som 
de framträder vid en direkt intervjufråga. Därpå följer en analys av ungdo-
marnas tolkning av en vald bibeltext som aktualiserar bibelsynsproblemati-
ken. Avslutningsvis presenteras i kapitlet en modell för hur skilda använd-
ningsmönster bland de intervjuade användarna av Bibelsajten kan relateras 
till faktorer som religiös bakgrund och aktuellt engagemang respektive atti-
tyd till religiösa auktoriteter/bibelsynsuppfattning.  
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Informanterna är valda bland dem som svarat på online-enkäten på Bibel-
sajten (n=1044). Urvalet har skett utifrån kvalitativa kriterier i syfte att erhål-
la så hög grad av variation som möjligt, avseende kön, bibelläsningsfre-
kvens, gudstjänstfrekvens och eventuellt annat lokalt religiöst engagemang. 
Materialet består av 23 intervjuer. Av de intervjuade är 9 män och 14 kvin-
nor. 10 personer kommer från en svenskkyrklig kontext, 8 kommer från en 
frikyrklig kontext medan 5 personer antingen har en mer diffus kyrklig rela-
tering eller kan sägas sakna en sådan. Informanterna är mellan 15 och 24 år. 
Intervjuformen kan beskrivas som semistrukturerad. Intervjutiden var cirka 1 
timme och 15 minuter. Utöver frågor om bibelanvändning och bibelsyn, 
erfarenhet av och attityd till bibeln i nya medier, liksom religiös bakgrund 
och livsåskådning, ingick också ett moment av receptionsstudium, det vill 
säga förståelse av bibeltexten insatt i de svarandes totala sammanhang. Med 
receptionsstudium förstås här en undersökning av den meningsskapande 
process genom vilken individen tolkar ett massmedierat fenomen.152 Det 
fenomen som här tolkas är en specifik bibeltext som de intervjuade fått reso-
nera kring153. Dessutom behandlades vid intervjutillfället erfarenheter av 
Bibelsajten. 

I denna analys kommer frågor som avser de svarandes bibelsyn att foku-
seras. Med detta avses olika sätt att uppfatta den aktuella bibeltexten, dels i 
relation till en naturvetenskaplig beskrivning av världens uppkomst, dels i 
relation till ett könsperspektiv, det vill säga textens mening rörande förhål-
landet mellan kvinnor och män. I syfte att skapa en förståelse för ungdomar-
nas livsåskådningsmiljö, har också ställts frågor om bibelanvändning, liksom 
frågor om deras erfarenhet av och syn på bibeln i olika nya medier. Vid in-
tervjun berördes även ytterligare en bibeltext, vilken dock inte görs till före-
mål för denna analys154. Mitt motiv för detta är att den använda texten ur 
Första Mosebok på ett fullgott sätt har genererat ett tillräckligt rikt material 
för analysen av bibelsynens relation till övriga synsätt på vetenskap och kön, 
sett i relation till livsåskådningsmiljön och medieanvändningens betydelse.  

                               
152 Lindermans (1995) modell social semeiology, vilken berördes i kapitel 2, ger en god bild 
av vad jag menar med meningsskapande process. 
153 1 Mos. 2: 4-25.  
154 För att ge en bild av vad som berördes vid intervjutillfället. anges att text 2 (Joh. 8:1b-11) 
funnits med vid intervjutillfället, utan att utsagorna om denna inkluderas det material som här 
analyseras. Även om samtalet om text 1 (1 Mos. 2: 4-25) generellt föregick samtalet om text 2 
vid intervjutillfällena, förekom också referenser och återkopplingar till text 1 även senare 
under intervjuns gång. Det kan inte uteslutas att skilda bibeltexter aktualiserar skiftande tolk-
ningsstrategier, men för de frågor som här fokuseras framstår den valda texten som central i 
sammanhanget. Loman & Francis (2004, kommande) använder exempelvis endast korta 
exempel från nytestamentliga texter, särskilt underberättelserna i evangelierna. 
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6.1. Bibelsyner – operationalisering 
För att undersöka intervjupersonernas bibelsyn har jag gått tillväga på två 
sätt: För det första har jag ställt en direkt fråga om denna, och för det andra 
har jag i samtal om en bibeltext adresserat tolkningsfrågor. Syftet med detta 
tillvägagångssätt var att kartlägga ungdomarnas bibelsyn; såväl den nominel-
la, som den bibelsyn vilken aktualiseras av den bibeltext intervjun berörde. 
Med en nominell bibelsyn menas här den explicita bibelsyn som de intervju-
ade uppger när de tillfrågas om detta som en direkt fråga. Genom att gå till-
väga på detta sätt kan eventuella diskrepanser blottläggas, mellan en individs 
explicita bibelsynsuppfattning och den implicita tolkningsrepertoar som 
individen använder för att skapa mening i de aktuella texterna.  

Den fråga som användes för att undersöka den nominella bibelsynsupp-
fattningen har förekommit tidigare i denna avhandling (avsnitt  4.3) och här-
stammar från tidigare enkätundersökningar, främst i Projekt NT-81 (bl. a. 
Pettersson 1986 s. 107)155. Vid intervjutillfället presenterades frågan med 
alternativa svar med hjälp av ett kort, varefter intervjupersonen ombads sva-
ra och motivera sig.  

Emellertid måste noteras att enkätfrågan inte är formulerad i syfte att möj-
liggöra en enkel typologi (Hamberg 1992:18f156). En väsentlig aspekt vid 
analysen av intervjuerna är därför att söka blottlägga eventuella skillnader på 
individuell nivå mellan å ena sidan en nominell bibelsyn, uttryckt i relation 
till enkätfrågans formuleringar, och å andra sidan den aktualiserade bibelsy-
nen.157 Därför valdes en bibeltext för att ge möjlighet till en mer nyanserad 
förståelse av intervjupersonernas förhållningssätt till bibeln som auktoritet. 
Internets roll vad gäller förskjutningen av (religiösa) auktoriteter belystes i 
avsnitt  2.8. Denna förskjutning har av flera forskare antagits sammanhänga 
med frågan om avtraditionalisering (bl. a. Dawson 2000,  Lövheim 2004a s. 
270f). Den angelägna uppgiften för denna delstudie blir således att undersö-
ka om detta är fallet och hur detta i så fall tar sig uttryck i de intervjuade 
ungdomarnas möte med den aktuella bibeltexten. 

För att underlätta för läsaren att följa med i resonemanget rekapituleras 
här de benämningar för bibelsynsuppfattningar som introducerades i kapitel 
4. Jag använde begreppet bokstavlig för den uppfattning som menar att bi-
beltexten är Guds ord och därför sann. Jag använde benämningen symbolisk 
bibelsyn, för den uppfattning enligt vilken bibelordet ses som gudomligt 

                               
155 Frågan lyder: ”Det finns olika sätt att se på bibeln. Vilken av följande uppfattningar ligger 
närmast din egen? a. Bibeln är Guds rena ord och därför är den bokstavligen sann; b. Bibeln 
har inspirerats av Gud men den är skriven av människor och måste därför tolkas på nytt i varje 
tid; c. Bibeln innehåller mycken livsvisdom men Gud har inte påverkat den på något speciellt 
sätt; d. Bibeln är bara en vanlig bok; e. Ingen uppfattning om detta.” 
156 Hamberg (1992 s. 18f) problematiserar också att användningen av vissa tidigare använda 
typologier (t ex ”kreationistisk”) bör ifrågasättas då de knappast är etablerade eller entydiga 
som begrepp. 
157 Det finns anledning att återkomma till detta för en utförligare diskussion i avsnitt 6.5. 
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inspirerat, men skrivet av människor, och därför i behov av mänsklig tolk-
ning i varje tid. De två bibelsynsuppfattningar som hittills nämnts har alltså 
det gemensamt att de är religiösa i den meningen att de båda uppfattar att 
bibelordet innehåller religiöst giltiga utsagor. Vidare använde jag begreppet 
humanistisk bibelsyn. Den symboliska och den humanistiska bibelsynen 
skiljer sig åt på det sättet, att det enligt en symbolisk bibelsyn finns ett gu-
domligt budskap i de bibliska texterna, medan man enligt en humanistisk syn 
inte anser detta. Den humanistiska bibelsynen rymde två tolkningslinjer: dels 
en humanistiskt-existentiell inom vilken ansågs att bibeln rymmer mänsklig 
visdom men saknar gudomlig inspiration, dels en allmän-litterär inom vilken 
ansågs att bibeln är som en vanlig bok. Till sist fanns en osäker uppfattning 
som inte kunde ta ställning alls till bibelsynsfrågan på en nominell nivå. 

6.2. Möten med ungdomarna 
I det följande ges en mer utförlig presentation av de ungdomar som ingår i 
delstudien. Presentationen är disponerad efter den religiösa relatering som 
informanterna har. Härmed avses religiös bakgrund och engagemang. Pre-
sentationen av respektive kategori avslutas med översikter i tabellform (ta-
bell 43, tabell 44, tabell 45). Man kan alltid diskutera om en indelning av 
detta slag är relevant att göra redan på detta stadium i materialredovisningen. 
Indelningen är som vi skall se inte helt okomplicerad, på grund av att perso-
ner kan vara relaterade till mer än ett sammanhang respektive att förändring-
ar i engagemang kan ske över tid. Trots detta finns det ett värde i att 
disponera presentationen efter de svarandes religiösa relatering. En uppställ-
ning utifrån de svarandes religiösa relatering torde också underlätta läsarens 
följande av framställningen. Av hänsyn till intervjupersonernas anonymitet 
är deras namn fingerade, och eventuella ortnamn och liknande som skulle 
kunna möjliggöra identifiering har maskerats. Varje intervjuperson presente-
ras genom att först ange vederbörandes ålder och sysselsättning, religiös 
relatering avseende bakgrund och eventuellt engagemang samt nominell 
bibelsyn.  Därefter anges om den intervjuade använder sig av kristen popu-
lärmusik, religion på Internet eller annan medierad religion. På detta sätt ges 
en relativt ingående beskrivning av intervjupersonen.158  

                               
158 Vid transkriberingen av individintervjuerna har jag tillämpat en förhållandevis talnära 
återgivning. Andra alternativ hade varit att vara fullständigt talnära, dvs. inkludera pausers 
längd och repetitioner, eller återgivning av redigerade intervjuer där pauser och liknande 
tagits bort. Ett argument för det senare förfaringssättet är att en alltför talnära återgivning i 
skriftspråk ibland anses ge ett (överdrivet) intryck av att svarspersonen är otydlig eller osäker. 
Intervjuarens, dvs. författarens, tal anges med kursiverad stil. Med fet stil anges särskilt beto-
nade ord eller uttryck. Vidare anger tre punkter, dvs. … paus, medan tre punkter innanför 
snedstreck /…/ representerar utelämnat tal. 
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6.2.1 Ungdomar med pentekostal bakgrund  
Björn är 24 år och datastuderande vid ett universitet. Han är uppvuxen i en 
familj som tillhörde en pingstförsamling men som under hans uppväxt läm-
nade församlingen för att bilda ”mer fria grupper”. I hemmet förekom regel-
bunden bön och bibelläsning. Han är döpt i Pingstkyrkan, men konfirmera-
des i Svenska kyrkan (”för att följa med strömmen”). Han deltar numera inte 
regelbundet i gudstjänster. Han tycker att det är svårt att hitta en församling 
och form som passar honom. Björns bibelsyn är bokstavlig. Han lyssnar på 
cd-skivor i WOW-serien liksom rockgruppen U2. På Internet lyssnar han på 
kristen streamad radio159 från USA, främst Kenneth Copeland Ministries160. 
Tidigare använde han Bibelsajten en hel del, men slutade då han inte trivdes 
med diskussionsklimatet: ”[Björn:] Det var ju väldigt tydligt att ordet var 
fritt om man säger så.” Björn använder sig också av kassetter från konferen-
ser inom pingst- och trosrörelserna.  

Erik är 16 år och går första året på naturvetenskapligt program i gymnasi-
et. Han är aktiv i Pingstkyrkan, och under några år under uppväxten bodde 
familjen som missionärer i Afrika. Gällande bibelsyn stannar han först, när 
han får välja bland alternativen, inför den symboliska; dock förtydligar han 
sig och framhåller att han lutar mer åt bibeltro än evolutionism. Han lyssnar 
en del på kristen popmusik och är medlem i Livets Ords Youth Club, där 
medlemmarna regelbundet får kassetter med undervisning hemsänt, liksom 
möjlighet att köpa cd-skivor med kristen musik billigt. Medlemskapet där 
fick han i present av sina föräldrar. Bibelsajten använder han en del, till-
sammans med bl. a. Crossnet161, men han uppfattar Bibelsajten som ibland 
något för liberal. 

Felipe är 24 år och ekonomistuderande vid en högskola. Han är född i La-
tinamerika och när han var 10 år anslöt sig familjen till pingströrelsen. När 
han var 13 år kom han till Sverige. Han har varit aktiv i Pingstkyrkan under 
tiden i Sverige, men han har däremot inte deltagit i gudstjänster de senaste 
två åren. Felipe ber dock varje dag. Han anger sin bibelsyn som mittemellan 
bokstavlig och symbolisk. Han läser Nya Dagen på Internet. Bibelsajten 
utgör en mindre del av hans övriga Internetanvändning. Musikmässigt före-
drar han tyngre kristen hårdrock och svart gospel. Ibland tar han del av kas-
setter och videor från möten och konferenser huvudsakligen inom pingströ-
relsen. 

Ida är 15 år och går i grundskolan. Tillsammans med sin familj är hon ak-
tiv i Pingstkyrkan där hon utöver gudstjänster deltar i ungdomssamlingar 
med bibelundervisning, och hennes bibelsyn är bokstavlig. Hon läser kristna 

                               
159 Enligt Svenska datatermgruppen vid KTH (2005) bör den vardagliga termen streamad 
översättas med direktuppspelad. 
160 http://www.bvov.org/live/index.php 2002-09-08, 22.05. 
161 http://www.crossnet.se är en kristen portal med ett antal tjänster som bl. a. förbön, com-
munity, webbhotell (tillgänglig 2003-01-13, 23.10). 
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dagstidningar, men finner det svårt att hitta kristna sajter på Internet. Hon 
lyssnar på kassetter med predikningar från möten och konferenser, och hon 
har varit på den kristna musikfestivalen Rock the Globe. 

John är 17 år och studerar vid ett gymnasieprogram med datainriktning. 
Han är uppvuxen i en pingstförsamling. Han byter dock för närvarande till 
en annan pingstförsamling där han sedan ett par år är mycket engagerad i 
ungdomssamlingar och gudstjänstbesök. Han är döpt i Pingstkyrkan men 
även konfirmerad i Svenska kyrkan. Johns bibelsyn är bokstavlig. Bibelsaj-
ten är en av flera kristna sajter han använder på Internet. Han läser en del 
kristen populärlitteratur av författare och förkunnare som John Bevere, Ben-
ny Hinn och Stanley Sjöberg. Han läser Nya Dagen, främst insändarna. John 
lyssnar också på lovsång och kristen populärmusik. 

Olof är 17 år och har just börjat i gymnasieskolan. Han har endast varit 
kristen ett drygt halvår, sedan en lägerresa med organisationen Young Life. 
Han deltar i ungdomsmöten med bibelstudier och gudstjänster i Pingstkyrkan 
liksom samlingar med Young Life. Han ber regelbundet och läser i en bibel 
han fått låna av en vän och hans nominella bibelsyn är symbolisk. Olof an-
vänder flera kristna sajter, som Frizon (kristen musikfestival162), Bibelsajten, 
Golgata163, himlen.nu164. Boken ”Tänk om någon frågar dig varför du är 
kristen, vad skulle du svara då?” från förlaget Trots Allt framhåller Olof 
som en ledstjärna. 

Rosanna är 20 år och efter avslutad gymnasieutbildning arbetar hon nu 
som alltiallo på reklambyrå. Rosanna är uppvuxen inom Pingstkyrkan där 
hon ännu är mycket aktiv, med aktiviteter flera gånger i veckan och även 
engagemang som frivillig ledare. Rosanna ber ”väldigt ofta”, ”går i bön” och 
använder därvid ofta sångtexter och bibeltexter. Hennes bibelsyn kan beskri-
vas som bokstavlig (”A, absolut!”), samtidigt som hon reserverar sig för att 
”allt är sant men måste tolkas i varje tid”. Rosanna läser tidningarna Nya 
Dagen och Petrus, liksom Världen idag, Pingst.nu samt församlingens tid-
ning. Hon är med i den kristna musikklubben Connection och lyssnar på 
gospel, barnmusik, pop, R’n’B165. Rosanna uppger att ungefär hälften är kris-
tet och hälften profant av det hon lyssnar på. På Internet använder hon 
Crossnet och himlen.nu men även lokala kristna sidor, liksom Bibelsajten. 
Hon lyssnar även på kassetter från möten och konferenser. 

Tove är 19 år och vårdstuderande vid ett universitet. Hon är konfirmerad i 
Svenska kyrkan, men aktiv i ungdomsgrupp i Pingstkyrkan, men även scout 
inom SMU. Hon sjunger också i en kör i Baptistkyrkan. Hon deltar inte re-
gelbundet i gudstjänster eftersom det är svårt att välja sammanhang. Hon 
lyssnar på lovsång och diskuterar gärna bibel- och trosfrågor på Internet. 

                               
162 http://www.frizon.nu 2005-12-30, 10.50. 
163 http://www.golgata.nu 2005-12-30, 11.10. 
164 http://www.himlen.nu 2005-12-30, 11.14. 
165 R’n’B är en gängse kortform för musikgenren rhythm’n’blues. 
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Härvidlag använder hon Powerlife166 och till en viss del Bibelsajten. Hon 
uppskattar motståndet i diskussionen och menar att det är roligt att ”diskute-
ra med dem som har hårda principer och så, för de blir så sura”. Hennes no-
minella bibelsyn är symbolisk. 

Uno är 23 år och studerar juridik vid ett universitet, även om han för när-
varande kompletterar med filosofistudier. Uno har nästan inga kristna vänner 
eller i familjen, men läser bibeln och ber varje dag, och hans bibelsyn är 
bokstavlig. Om han någon gång deltar i gudstjänst, följer han med en vän 
som brukar delta i möten inom trosrörelsen. Musiksmaken inkluderar R’n’B 
och gospel. Uno är en stor Internetanvändare och använder ett flertal kristna 
sajter, bland annat Bibelsajten. 

I följande tabell ges en sammanfattande översikt av de ungdomar med 
pentekostal bakgrund som presenterats ovan, vilka huvudsakligen delar en 
bokstavlig bibelsyn (tabell 43): 

                               
166 Powerlife var vid undersökningstillfället en kristen ungdomssajt för diskussioner (s.k. 
community) som drevs av Frälsningsarmén. Sajten krävde inloggning. För medlemskap be-
hövde församlingstillhörighet anges. (Adresser som fungerade vid undersökningstillfället var 
http://www.powerlife.nu/ samt http://www.powerlife.to 2002-01-29 kl 14.30.) 



 146 

Tabell 43. Intervjupersoner med pentekostal bakgrund, n=9 

Namn, 
ålder, 

syssel-
sättning 

Religiös  
bakgrund 

Religiöst  
engagemang 

Medierad religion: 
Religion på Internet, 

kristen populärmusik, 
övrigt 

Björn, 24, 
datastude-

rande 

Pingst/fria försam-
lingsgrupper. Famil-
jeandakter med bön 
och bibelläsning 

Läser bibeln 1g/v, bön 
varje dag. I övrigt ej 
regelbunden guds-
tjänst. 

Bibeltexter på nätet, stre-
amad radio (Kenneth 
Copeland). Mest kristen 
musik. Kassetter fr möten 
Livets Ord/Pingst 

Erik, 16,  
gymnasie-
studerande 

Pingst. Familjen bott 
några år i Afrika 
som missionärer. 

Gudstjänster och ung-
domssamlingar i 
Pingstkyrkan. Bibel och 
bön regelbundet. 

Crossnet, Bibelsajten, 
m.m. Kristen popmusik, 
Livets Ord Youth Club. 
Kassetter med undervis-
ning. 

Felipe, 24, 
ekonomi-

studerande 

Född i Latinamerika. 
Mycket aktiv i 
Pingstkyrkan under 
uppväxttiden. 

Har ej gått i kyrkan på 
ett par år. Ber nästan 
varje dag. 

Nya Dagen på nätet. 
Tyngre kristen hårdrock, 
svart gospel. Kassetter, 
videor från möten, ibland.   

Ida, 15,  
grundskole-
studerande 

Uppvuxen i Pingst-
kyrkan, i vilken hela 
familjen är med-
lemmar 

Gudstjänster och ung-
domssamlingar i 
Pingstkyrkan. Bibel och 
bön regelbundet. 

Svårt hitta kristna sajter. 
Kristen populärmusik. 
Rock the Globe. Predik-
ningar på kassett.  

John, 17,  
gymnasie-
studerande 

Pingst. Uppvuxen 
och döpt i Pingst-
kyrkan. Konfirmerad 
i Svenska kyrkan.  

Gudstjänster och ung-
domssamlingar i främst 
Pingstkyrkan. Bibelläs-
ning och bön dagligen.

Kristna sajter. Lovsånger 
– kristen musik. Kristen 
populärlitteratur: Benny 
Hinn, John Bevere, Stan-
ley Sjöberg. Nya Dagen.  

Olof, 17,  
gymnasie-
studerande 

Kristen sedan drygt 
halvår vid läger med 
organisationen 
Young Life. 

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

Flera kristna sajter. Musik: 
kristet och profant. Frizon 
– kristen musikfestival. 

Rosanna, 
20, allt-i-
allo på 

reklambyrå 

Kristen familj. 
Pingstkyrkan.  

Gudstjänster och ung-
domssamlingar i 
Pingstkyrkan. Ber "väl-
digt ofta", går i bön, ber 
med sångtexter, bibel-
texter. 

Crossnet, himlen.nu. m.fl. 
kristna sajter. Lyssnar 50-
50 kristet - inte kristet. 
Kassetter från möten.  

Tove, 19,  
vårdstude-

rande 

Döpt, konfirmerad i 
Svenska kyrkan.  

Ungdomsgrupp med 
bibelundervisning i 
Pingstkyrkan, kör i 
Baptistkyrkan, scouter i 
SMU. 

Diskuterar bibeln på Po-
werlife och Bibelsajten. 
Lovsång och profan mu-
sik.  

Uno, 23,  
juridik-

studerande 

Nästan inga kristna 
kompisar, ingen 
kristen i familjen. 

Bibelläsning, och bön 
varje dag. Går ej regel-
bundet i gudstjänst  

Flitig Internetanvändare, 
bland annat kristna sajter. 
Både kristen och profan 
musik. 

 



 147 

6.2.2 Ungdomar med huvudsakligen kyrklig bakgrund  
Anna är 20 år och studerar till socionom. Hon är konfirmerad inom Svenska 
missionskyrkan där hon också varit engagerad inom ungdomsförbundet 
SMU. Under sju år av sin uppväxt har hon bott i USA. I sin tillvaro som 
studerande deltar hon dock inte i söndagliga gudstjänster i någon församling, 
utan den kristna studentföreningens andaktssamlingar får fylla den funktio-
nen istället. Den nominella bibelsynen är symbolisk. Hon läser tidningen 
Trots Allt. Cirka en tredjedel av den musik hon lyssnar på är kristen. Hon 
tycker att Bibelsajten har en bra innehållslig bredd. Hon tycker att det bland 
annat med hänsyn till att hon kan tänka sig att framöver arbeta med ungdo-
mar är intressant att se hur man kan tolka bibeln och svara på ungdomars 
frågor. 

Cecilia är 20 och studerar på komvux. Hon konfirmerade sig för att trotsa 
sina föräldrar, men efter konfirmationen fortsatte hon med ett svenskkyrkligt 
engagemang inom ungdomsgrupp, som barnledare och som kyrkvärd. 
Psalmboken är för Cecilia viktigare än bibeln och hennes bibelsyn är symbo-
lisk. Hon lyssnar inte på kristen populärmusik ([CECILIA]: ”Finns det?” 
[skrattar till]). Hon läser ibland andakter i kyrkliga tidningar. Hon använder 
Internet en hel del men religionen, exempelvis Bibelsajten, utgör endast en 
liten del av den användningen. 

Gabriella är 22 år och teologistuderande. Hon deltog i konfirmationsläs-
ning av mer traditionella skäl. Detta ledde dock till att hon engagerade sig i 
Svenska kyrkans unga. Hon deltar i gudstjänst åtminstone en gång i veckan, 
och hennes bibelsyn är symbolisk. Gabriella uppskattar bibeln på Internet 
(bibeln.se), liksom möjligheten att läsa frågor och svar på Bibelsajten. Hon 
läser Kyrkans tidning, tycker att Stora seriebibeln är dåligt gjord men att Per 
Oscarssons bibelrecitation i SVT var bra167.  

Heli är 20 år och språklärarstuderande. Hon är född i Sverige av sverige-
finska föräldrar. Heli är konfirmandledare inom Svenska kyrkan där hon 
varit med sedan sin egen konfirmation. Tidigare blev det gudstjänstbesök 
genom engagemang i en kyrkokör, men dessa har numera upphört. Bibelsy-
nen är symbolisk. Heli är en stamgäst på Bibelsajten och tycker att det är 
viktigt att kyrkan finns med i det offentliga samtalet. Svenska kyrkans re-
klamkampanj ”Letar du på rätt ställe?” är ”helt underbar” därför att den 
väcker diskussion. bibeln.se uppskattar hon också och använder ofta. 

Lisa är 16 år och går första året i gymnasieskolan. Uppvuxen med kyrko-
besök, kyrkomusik och barngrupper i en högkyrklig församling i Svenska 
kyrkan, har hon även efter sin egen konfirmation kommit att engagera sig bl. 
a. som konfirmandledare. Hennes nominella bibelsyn är symbolisk. Lisa 

                               
167 SVT, Sveriges Television sände hösten 1999 i samband med utgivningen av Bibel 2000 en 
programserie där kända skådespelare reciterade bibeltexter. 
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finner att det inte går att tolka bibeln bokstavligt eftersom det ”är ju så 
mycket som uppenbarligen inte stämmer i vår tid… till exempel att man inte 
får skiljas eller att man inte får vara homosexuell och då är det så mycket 
som inte stämmer”. Lisa tycker att det är viktigt att bibeln tolkas men svårt 
att avgöra vilken tolkning som är mest rimlig. För Lisa är Bibelsajten en 
plats där hon och andra kan ställa frågor som man inte skulle kunna ställa i 
sin hemförsamling. 

Maria är 21 år och studerar teologi. Hon är uppvuxen med kyrkans barn-
timmar och liknande i Svenska kyrkan där hon också efter konfirmation var 
aktiv i en ungdomsgrupp. Hon deltar i gudstjänst varje vecka och ber dagli-
gen. Maria har en symbolisk bibelsyn. Hon uppskattar bibeln.se som en möj-
lighet att via Internet ha tillgång till bibeltexten. Maria läser dagens bibelord 
i lokaltidningen, men ser tv-gudstjänster bara om det är en speciellt bra präst 
som medverkar, eftersom hon framhåller att den fysiska närvaron är viktig 
för gudstjänstupplevelsen. Kristna sajter utgör endast en mindre del av hen-
nes Internetanvändning och Bibelsajten hamnade hon på mest av en händel-
se. 

Nina är 23 år och lärarstuderande. Under uppväxten deltog hon i barnkör i 
Svenska kyrkan och som kyrkvärd deltar hon regelbundet i gudstjänst. Hon 
ber också dagligen och har en symbolisk bibelsyn. Hon föredrar klassisk 
musik, gärna kyrkomusik och tidig (dvs. medeltida) musik. Bibeln på film 
tycker Nina är bra för att inleda diskussioner, även om det inte är en bra fil-
matisering. Läsning av bibeln som bok möjliggör i högre grad läsarens 
”brottning” med texten, vilket är centralt för henne. Bibelsajten besökte Nina 
endast vid några tillfällen. 

Kristina är 20 år och har i flera år varit engagerad i Svenska kyrkan, bl. a. 
som konfirmandledare. Efter avslutade gymnasiestudier med naturveten-
skaplig inriktning, läser hon på bibelskola ”för att fylla på för egen del”. Hon 
deltar i gudstjänst varje vecka och hon är med i såväl lovsångsgrupp som 
gospelkör. Hon tvekar mellan en symbolisk och en bokstavlig bibelsyn. Hon 
var tidigare helt för en symbolisk grundsyn, men såväl bibelskolan som kam-
raterna där har, enligt hennes upplevelse, en mer bokstavlig uppfattning. 
Kristina lyssnar på gospel och lovsång men även på en del klassisk musik, 
liksom körsång som The Real Group. På Lunarstorm168 umgås hon med så-
väl kristna som icke-kristna vänner. Andra webbplatser är Crossnet, Bibel-
sajten och Svenska kyrkan. Kristina arbetar extra i en bokhandel och läser 
därför ”ständigt” skönlitteratur.  

Peter är 20 år och teknikstuderande vid ett universitet. Han är konfirmerad 
i Svenska kyrkan, men upplevde mer och mer hur lite han fick ut av diskus-
sioner och reflektion i sin konfirmationskyrka och även i en annan kyrka han 

                               
168 http://www.lunarstorm.se är en av Sveriges största s.k. communities, med över 1,5 miljoner 
registrerade medlemmar. 80 procent av landets gymnasieelever är registrerade vid Lunarstorm 
(Holmqvist 2002 s. 10). 
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prövade. Genom Internet sökte Peter information och diskussionspartners 
och här fann han även en katolsk präst som via sin hemsida inbjöd till dis-
kussioner över Internet, vilka för Peter var mer givande. Peter kan därför 
sägas vara inne i en konversionsprocess. Han ber varje dag men har dock 
inte hunnit hitta till regelbunden gudstjänst på studieorten. Diskussioner och 
vägledning via Internet är för Peter redskap med vilka han utvecklat de sidor 
han tidigare inte fick tillgodosedda, men som han upplever centrala i sin tro. 
Bibelsajten är tillsammans med andra kristna sajter fora där han utvecklar 
dessa aspekter. Hans bibelsyn är symbolisk med den reservationen att bibel-
ordet visserligen behöver tolkas men inte på nytt i varje tid. Han lyssnar inte 
på kristen populärmusik med motiveringen: ”den är så dålig!” 

Sara är 15 år och går i grundskolan. Hennes föräldrar är särbo; pappan är 
präst i Svenska kyrkan och Sara bor mest hos mamman. Sara är konfirmerad 
och aktiv i Svenska kyrkans unga med vilka hon firar ungdomsmässor varje 
vecka. Hon ber aftonbön med hjälp av en bönbok och hon har en symbolisk 
bibelsyn. Sara tycker att det känns fel att man gör reklam för bibeln för ”alla 
vet ju redan” att bibeln finns; risken är att det blir ”för kommersiellt.” Sam-
tidigt uppger hon att de aldrig nämnt bibeln i skolan (sic!). Bibelsajten har 
hon endast besökt några gånger. 

I följande tabell (tabell 44) åskådliggörs några nyckelfaktorer för de ovan 
presenterade tio personer som huvudsakligen har en kyrklig bakgrund var-
med här avses Svenska kyrkan respektive Missionskyrkan:  
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Tabell 44. Intervjupersoner med huvudsakligen kyrklig bakgrund, n=10 

Namn, ålder, 
sysselsättning

Religiös  
bakgrund 

Religiöst  
engagemang 

Medierad religion: 
Religion på Internet, 

kristen populärmusik, 
övrigt 

Anna, 20,  
socionom-
studerande 

Mycket engagerad i 
Missionskyrkan under 
uppväxten. Bott i USA 
under sju år. 

Ber i stort sett varje 
dag. Kristen studentfö-
rening vid högskolan 1 
g/v, ekumeniska stu-
dentgudstjänster. 

Bibelsajten – bra olika 
tolkningar. 1/3 kristen 
musik resten inte. Tidning-
en Trots Allt 

Cecilia, 20,  
komvux- 

studerande 

Konfirmerad ”för att 
trotsa föräldrarna”, 
sedan kvar i Svenska 
kyrkans ungdomsarbe-
te, barnledare.  

Kyrkvärd, deltar i guds-
tjänst 1 g/v. Bön regel-
bundet. Ej bibelläsning 
utöver gudstjänstförb. 

Bibelsajten mest enstaka 
tillfällen. Lyssnar inte på 
kristen musik. Psalmbok 
viktigare än bibeln. 

Gabriella, 22,  
teologi- 

studerande 

Konfirmerad på läger 
Svenska kyrkan, sedan 
Kyrkans unga  

Kristen studentförening. 
Gudstjänst minst 1 g/v. 
Ber varje dag, bibelläs-
ning varierar. 

Kyrkans tidning, bibeln på 
Internet. Kristen populär-
musik: Gospel.  

Heli, 20,  
språklärar-
studerande 

Döpt i Svenska kyrkan i 
samband med egen 
konfirmation. Efter 
konfirmationen kvar 
som ledare. 

Bibelläsning mest som 
konfirmandledare. Bön 
varje kväll. Tidigare 
gudstjänst - kyrkokör, ej 
nu.  

Stamgäst Bibelsajten och 
bibeln.se, Både kristen 
populärmusik och profan. 
Andaktsböcker. 

Kristina, 20,  
bibelskole-
studerande 

Konfirmandledare i 
Svenska kyrkan. Efter 
naturvetenskapligt 
gymnasium bibelskola; 
framtidsplaner: läkare. 

Gudstjänst varje vecka 
i Svenska kyrkan. 
Frivillig konfirmandleda-
re. Med i lovsångs-
grupp och gospelkör. 
Bön regelbundet. 

Chattar på främst Lunar-
storm, med kristna och 
icke kristna vänner. Gos-
pel, lovsång, lite klassiskt 
och körmusik. Skönlittera-
tur.  

Lisa, 16,  
gymnasie-
studerande  

 

Gudstj. redan som 
barn. Musicerar i kyr-
kan. Konfirmandledare 
i högkyrklig församling 
inom Svenska kyrkan 

Bibelläsning/gudstj. ngr 
ggr/mån i samband 
med konfirmandträffar, 
ledarsamling, musik-
medverkan. Bön regel-
bundet. 

Bibelsajten tillgång för 
anonyma frågor. Mest 
profan musik. 

Maria, 21,  
teologi- 

studerande 

Deltagande i Svenska 
kyrkans barn- och  
ungdomsgrupper, 
konfirmerad. 

Gudstjänst 1-2 
ggr/vecka, ber varje 
dag 

Bibelsajten mest av en 
slump. bibeln.se bra till-
gång till bibeln. Ej kristen 
populärmusik.  

Nina, 23,  
lärarstuderande

Barnkör i Svenska 
kyrkan.  

Kyrkvärd i Svenska 
kyrkan. Gudstj. minst 1 
g/v. Ber varje dag 

Bibelsajten inte så ofta. 
Kyrkomusik, tidig musik. 
Film kan väcka diskussion. 

Peter, 20,  
teknikstuderande

Tidigare, efter egen 
konfirmation, mycket 
engagerad i Svenska 
kyrkan, bl. a. som 
konfirmandledare. 

Ej besökt gudstjänster 
på studieorten. Ber 
varje dag. Läser bibeln 
för att diskutera, ”ar-
betsbok”. 

Chatta med andra kristna 
med olika inriktningar. 
Katolsk präst - hemsida. 
Kristen pop: ”dålig!” 

Sara, 15,  
grundskole-
tuderande 

Bor mest hos mamma; 
pappa präst.  
Fam. går ej i k:an,  
konf. i Svenska kyrkan.

Ungdomsgrupp i 
Svenska kyrkan, mäs-
sa varje vecka.  Kvälls-
bön, bönbok. 

Bibelsajten endast några 
få gånger. Ej kristen musik. 
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6.2.3 Ungdomar med icke-kyrklig bakgrund 
Disa är 15 år och går på högstadiet. Hon tror inte på Gud, är inte konfirme-
rad och ber inte. Hennes nominella bibelsyn är humanistisk. Hon är intresse-
rad av religion, astrologi och mytologi och använder Internet mycket för att 
söka information om bland annat detta. Bibeln läser hon helst via bibeln.se, 
och hon ”klipper och klistrar” för att kunna diskutera och ifrågasätta i olika 
former på Internet. Hon har två gånger ställt frågor till frågelådan på Bibel-
sajten. 

Viktor är 20 år. Efter samhällsvetenskapligt gymnasium och komplette-
rande komvux-studier arbetar han nu som brevbärare, men hans förhoppning 
är att komma in på socionomutbildning. Viktor kan inte säga att han är tro-
ende, han är inte konfirmerad, och ber heller inte. Däremot intresserar det 
honom att diskutera bland annat trosfrågor med ett par nära vänner. Någon 
gång har han följt en musikintresserad vän till kristna rockkonserter, men 
kristen rock, då främst punk, utgör endast en mindre del av Viktors musik-
konsumtion. Viktor noterar att hänvisningar till bibeln förekommer i de mest 
skilda sammanhang i de nätdiskussioner han läst eller aktivt tagit del av. 
Bibelsajten är en av de platser på nätet han regelbundet besöker och han har 
både använt frågelådan och deltagit i dess diskussionsforum. Viktors nomi-
nella bibelsyn är humanistisk. 

Ylva, 21 år, är lärarstuderande med inriktning på ämnena religion och hi-
storia. Utöver studiesammanhanget och förberedandet av lektioner under sin 
praktik har hon dock inte kommit i kontakt med bibeln annat än i samband 
med konfirmationen, som ägde rum i Svenska kyrkan, av traditionella motiv. 
Hon går i kyrkan högst en till två gånger per år i samband med advent och 
påsk. Hon svarar nej på frågan om hon ber, även om hon tillstår att hon 
ibland ”sänder en tanke uppåt”, samtidigt som hon framhåller att hennes bild 
av Gud inte är traditionell. Ylva har nominellt en symbolisk bibelsyn och är 
mycket intresserad av bibelsynsfrågor: ”Det är lite spännande om det bara är 
påhittat eller om det är någon verklighet i.”  

Zakarias är 16 år och går individuellt program inom gymnasieskolan. Han 
är inte konfirmerad eftersom han ”inte [är] intresserad”, och han varken ber, 
läser bibeln eller deltar i några religiösa aktiviteter. Hans nominella bibelsyn 
är ”e: Har ingen uppfattning om detta.” Ingen av hans vänner är heller reli-
giöst engagerade. Internet handlar för Zakarias mycket om kommunikation 
med vänner. Bibelsajten kom han flyktigt i kontakt med via en länk som 
någon kompis skickade. 

I följande tabell (tabell 45) ges en sammanfattande översikt om de inter-
vjupersoner som har förts till gruppen med icke-kyrklig bakgrund. 
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Tabell 45. Intervjupersoner med icke-kyrklig bakgrund, n=4 

Namn, 
ålder, 

syssel-
sättning 

Religiös  
bakgrund 

Religiöst  
engagemang 

Medierad religion: 
Religion på Internet, 

kristen populärmusik, 
övrigt 

Disa, 15,  
grund-
skole-

studeran-
de 

Tror inte på Gud, är 
inte konfirmerad 

Ber inte, går inte i kyr-
kan 

Läser helst bibeln via 
bibeln.se, Internet 5 tim-
mar/dag: religion, astrolo-
gi, mytologi. Ingen kristen 
musik. 

Viktor, 20, 
brev-

bärare 

Döpt i Svenska kyr-
kan. Inte konfirmerad 
("för då ska man vara 
troende")  

Inget religiöst engage-
mang, men intresserad 
av att diskutera religion 
med kompis som är 
kristen 

Använder Internet för att 
få "balans": Syndikalistisk 
sajt och Svenska Dagbla-
det. Besöker regelbundet 
Bibelsajten.  

Ylva, 21, 
lärarstu-
derande 

Döpt, konfirmerad i 
Svenska kyrkan ("lite 
av en tradition", alla i 
familjen konfirmera-
de) 

Högst 1-2 ggr/år vid 
första advent och påsk. 
Ber: "nej, men riktar 
tankar uppåt" 

"Bredband hemma så 
datorn står ju på. Det är 
som att ha ett lexikon", 
Bibeln.se, Bibelsajten. 
Ingen kristen musik. 

Zakarias, 
16, gym-

nasie-
studeran-

de 

Döpt i Svenska kyr-
kan. Inte konfirmerad 
("för jag har inte det 
intresset") 

Inget religiöst engage-
mang. 

Internet någon timme om 
dagen; råkade komma in 
på Bibelsajten troligen via 
en länk som någon sände. 
Musik: rock, hårdrock, 
vikingarock. Ingen kristen 
musik.  

 

6.2.4 Sammanfattning av presentationen 
Genomgången visar att i den första gruppen, med bakgrund i pingst- och 
trosrörelserna, var sex av informanterna manliga och tre kvinnliga. I gruppen 
med relatering till Svenska kyrkan eller Missionskyrkan fanns en manlig och 
nio kvinnliga informanter, medan den tredje gruppen med en icke-kyrklig 
bakgrund hade en jämn könsfördelning med två av vardera kön. Sammanta-
get ingår alltså 9 unga män respektive 14 unga kvinnor i intervjumaterialet. 
Flertalet av de intervjuade har en kyrklig eller frikyrklig relatering men det 
är likväl värt att notera att såväl deras kollektiva engagemang, deras trosbild 
som medievanor – särskilt avseende medierad religion – ser olika ut. För 
ungdomar med en bakgrund i pingst- eller trosrörelserna, oftast med en bok-
stavlig bibelsyn, förekommer ett mönster med konsumtion av kristna medie-
produkter av en rad olika slag. Det gäller kassetter från möten och konferen-
ser, kristen populärmusik, kristen uppbyggelselitteratur, kristna tidningar 
samt kristna webbplatser på Internet.  

För flertalet med en med bakgrund i Svenska kyrkan eller Svenska Mis-
sionskyrkan, oftast med en symbolisk bibelsyn, är intresset för kristen popu-
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lärmusik däremot inte alls lika vanligt (Cecilia frågar med ett skratt ”finns 
det?”, Peter säger ”den är så dålig!”). Bland ungdomarna med en kyrklig 
relatering och huvudsakligen en symbolisk bibelsyn, finns det svarande som 
är mycket aktiva användare av Internet och Bibelsajten (exempelvis Heli, 
Peter, Gabriella) men också de som verkar ha hamnat på Bibelsajten mer 
eller mindre av en händelse (exempelvis Maria, Nina, Sara). En mellankate-
gori utgörs av Anna och Kristina som står med ett ben i varje kultur och har 
även lite svårare att ta ställning exempelvis gällande bibelsyn. De konsume-
rar båda kristen populärmusik respektive lovsång på cd, och men tar inte del 
av konferenskassetter eller är en del av den ovan beskrivna evangelikala 
subkulturen. Tove utgör ett specialfall med sin tillhörighet till olika tolk-
ningstraditioner. Även om hon har en symbolisk bibelsyn är hon engagerad i 
sammanhang där en sådan tolkning inte är helt och hållet oomstridd: bibel-
undervisningen i den ungdomsgrupp i en pingstförsamling som hon deltar i 
är enligt henne mer evangelikalt orienterad, liksom flertalet deltagare i de 
diskussioner hon deltar i på Frälsningsarméns ungdomssajt Powerlife (se 
ovan). Tove uppskattar dock diskussionen och ser motståndet som en ”rolig” 
fördel.  

I den ovan nämnda gruppen av ungdomar som har sin bakgrund i pingst- 
och trosrörelserna, och som oftast har en bokstavlig bibelsyn, finns ett par 
undergrupper. Dels de som parar ett starkt engagemang i den lokala försam-
lingen med en intensiv konsumtion av religion i media av skilda slag och 
med ett ganska likartat innehåll (exempelvis Rosanna, Ida, John), dels de 
som med hjälp av religion i media upprätthåller sin bibelsyn och sin livs-
åskådning utan att i någon större omfattning utöva denna religiositet i form 
av församlingsengagemang och gudstjänstbesök (exempelvis Björn, Uno, 
Felipe). Denna iakttagelse är av intresse för denna undersökning och skall 
behandlas i avsnitt  6.4. 

Också inom den grupp vars bakgrund karaktäriserats som icke-kyrklig 
finns en spridning mellan olika grad av erfarenheter av medierad religion. 
Zakarias hamnade på Bibelsajten mer av en händelse, genom att en vän sän-
de en länk. I övrigt handlar hans Internetanvändning mer om kommunika-
tion, sport och underhållning. Både Disa och Viktor diskuterar mycket kring 
religion på nätet för att öka sin egen förståelse, och uppskattar därvidlag 
särskilt mångfalden i uttryckta synsätt. Det kan också sägas gälla Ylva, som 
även upplever Internet som ett verktyg i skolarbetet, både för hennes egna 
förberedelser som lärarstuderande och för de elever som hon möter i skolan. 
De senare tre är också frekventa användare av Bibelsajten och andra religiö-
sa webbplatser. Däremot använder de i stort sett inte andra former av medie-
rad religion.  
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6.3. Möten med bibeltexten 
Efter att ha presenterat de ungdomar som ingår i intervjustudien efter deras 
religiösa relatering och nominella bibelsyn, övergår jag nu till en kategorise-
ring av intervjumaterialet i relation till en bibeltext, som svarspersonerna har 
fått reagera på (1 Mos. 2:2-24). Texten valdes i syfte att undersöka tolkning 
och resonemang kring bibelsynsfrågor, med särskild fokus kring två aspek-
ter: för det första skapelseberättelsens historicitet och bibeltextens förhållan-
de till naturvetenskapen, samt för det andra genusperspektivet i relation till 
texten. Dessa aspekter avsågs fungera som indikatorer för frågan om attity-
den till bibeltextens auktoritet, en central forskningsfråga i denna avhandling 
som delstudien syftar till att belysa.  

Först ges en översikt över de utsagor som intervjumaterialet rymmer 
kring frågorna om förhållandet mellan bibelns skapelseberättelser och natur-
vetenskapens förklaringsmodeller. Därefter följer en översikt över de utsagor 
som gäller genusproblematiken i den aktuella bibeltexten. Därpå följer en 
sammanhållen analys kring hur intervjupersonerna förhåller sig till frågan 
om bibeltextens auktoritet, som sätts i relation till användningen av medierad 
religion. 

6.3.1 Skapelsetro och naturvetenskap – om ande och bokstav  
Texten om människan i Edens trädgård (1 Mos. 2:2-24), valdes för att stude-
ra ungdomarnas bibelsyn, särskilt med avseende på bibeltextens historicitet 
och bibelordets roll i förhållande till ett naturvetenskapligt förhållningssätt 
till världens och människans uppkomst. Ett annat syfte var att studera ung-
domarnas syn på genusproblematiken i texten. I detta avsnitt fokuseras utsa-
gor avseende bibeltextens historiska värde i förhållande till ett naturveten-
skapligt förhållningssätt till världens och människans uppkomst. 

6.3.1.1 Skapelseberättelsen objektivt sann 
Analysen av intervjumaterialet lyfter fram fyra olika kategorier av svar. För 
det första återfinns svarspersoner som anser att texten är rent objektivt sann 
”en historiebeskrivning, rent objektivt alltså” (Björn) eller som Ida uttrycker 
det ”jag tror att den här texten [text 1] är sann och det andra [evolutionsteo-
rin] är falskt”. Denna kategori benämns i enlighet med tidigare definitioner 
såsom bokstavlig.  Felipe uppfattar text 1 som en sanning:  

FELIPE: För mig betyder det hur Gud skapade himmel och jord. Men sen har 
man ju hört många åsikter om att det kan vara bildigt talat, andra säger att det 
är exakt som det står då, men det vet jag inte utan jag tror ju att det är sant, att 
Gud skapade, sen om det kan finnas något bildligt också, det är inte helt 
omöjligt, det finns ju andra ställen i bibeln där just Jesus talar med bilder sen 
vad det betyder för dom flesta, dom i min ålder inte så mycket tror jag, efter-
som dom flesta inte har den tron, som jag har träffat på. 
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(INTERVJUARE: Men för dig så är det…?) FELIPE: Ja för mig så är det som det 
står, i stort sett! 

För Felipe går resonemanget via ett avståndstagande från en symbolisk tolk-
ning, och även i följande citat från intervjun med Erik framgår användningen 
av andra tolkningsmöjligheter i resonemanget för att med hjälp av ett av-
ståndstagande från dessa redovisa den egna tolkningen, vilken jag bedömer 
som bokstavlig. För att förstå Eriks resonemang kring text 1 måste också 
hans svar på frågan om nominell bibelsyn inkluderas. Att frågan om bibelsyn 
är komplex, illustreras väl i nedanstående citat. Erik uttrycker sig så här: 

(INTERVJUARE: Vad säger du om de där olika uppfattningarna? [visar kort 
med svarsalternativen]) Vilken av de uppfattningarna ligger närmast din 
egen? ERIK: Ja… vilken av de uppfattningarna ligger närmast min egen…? 
Ja, B skulle jag nog säga. För jag har kommit fram till att de som tror helt 
rent ut på bibeln helt klart de... Det finns brister. Och de som tror rent på evo-
lutionismen… det finns ännu mer brister där. Men… ja något mellanting där. 
Mest kreationistiskt men lite evolutionistiskt då… tycker jag man får en 
ganska bra bild… då går det ihop för mig. /…/ Jag tror man kan säga så här 
att bibeln är på många ställen bokstavligen sann, men inte helt igenom… ef-
tersom det är människor som har skrivit. 

Vid intervjuns direkta fråga om bibelsyn svarar Erik visserligen att han före-
drar alternativ b (dvs. den symboliska bibelsynen). Frågan är uppenbarligen 
något han reflekterat över och när han motiverar sitt svar refererar han till 
distinktionen mellan kreationism och evolutionism. Denna distinktion hade 
inte berörts tidigare i intervjun. För Erik är det alltså bibelns skildring av 
världens skapelse som spelar en helt central roll för hans ställningstagande 
till bibelsynsfrågan. Samtidigt ser Erik problem såväl i en kreationistisk 
tolkning som i en naturvetenskaplig. Det är rimligt att tolka Eriks resone-
mang i den här delen av intervjun som ett försök att omfatta en symbolisk 
bibelsyn. Jag har tidigare gjort en åtskillnad mellan nominell och aktualise-
rad bibelsynsuppfattning. Andra tänkbara benämningar på denna distinktion 
skulle kunna vara explicit och implicit bibelsynsuppfattning. När Erik kon-
fronteras med text 1 aktualiseras vad jag tolkar som hans mer egentliga bi-
belsyn, nämligen en bokstavlig. Genom att ställas inför texten ur 1:a Mose-
bok, blir Eriks resonemang mer specifikt: 

(INTERVJUARE: Sedan sade du att i förhållandet mellan kreationism och evo-
lutionism att du står någonstans mittemellan där…?) ERIK: Ja, men lutar mer 
åt kreationismen, kanske tre fjärdedelar eller vad man ska säga mot kreatio-
nismen. (INTERVJUARE: Men inte helt och hållet mot kreationismen då?) 
ERIK: Nej. (INTERVJUARE: Varför inte då? Hur tänker du där, liksom?) ERIK: 
Nej det blir liksom evolutionismen, så mycket som man har förklarat nu, så 
har det blivit fel anser jag. Det har gått för långt eller vad man ska säga… 
Men till en viss del så tycker jag att det stämmer. Till exempel evolutionen 
inom arterna, det tror jag på och det hittar jag inte att det står någonstans i bi-
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beln om att det finns utan att arterna skapades till sig själv. Men då har vi be-
visat idag att det sker evolution inom arterna… (INTERVJUARE: Mmm.) ERIK: 
Jaa, därför… Å andra sidan så bibeln säger ju inte emot att det sker föränd-
ringar inom arterna det gör den ju inte. 

Eriks resonemang ansluter här till en diskurs169 som innebär en distinktion 
mellan mikroevolution och makroevolution:  

ERIK: Gud skapade kvinnan genom mannen. Javisst, det tror jag på men jag 
tror att många anser att ja, som evolutionismen säger att vi var apor och sedan 
var det något som gick snett i generna och sedan förlorade vi allt hår och blev 
människor och så råkade vi bli intelligenta på samma gång. Så tror jag att 
många anser det och det är väl en allmän uppfattning, dock inte min.  (INTER-
VJUARE: Mmm. Utan du menar att människan blev skapad för att vara männi-
ska, att människan inte kommer från aporna?) ERIK: Ja. Även om människan 
kan ha sett olika ut. 

Ett avståndstagande från den naturvetenskapliga, evolutionistiska hypotesen 
om universums och jordens uppkomst och livets utveckling från encelliga 
organismer till djur av olika arter, där människan är ett resultat av en evolu-
tionär process (makro), behöver i denna diskurs inte betyda ett avståndsta-
gande från teorin om evolution inom arterna, dvs. att organismer anpassar 
sig efter sina levnadsvillkor (mikro). Det som man inom denna diskurs fram-
för allt tar avstånd från, i evolutionsparadigmet, är enligt min tolkning tan-
ken att människan är produkten av en evolutionär process. De svarande inom 
denna kategori hävdar istället att såväl människan som djuren är skapade till 
just sina arter. Detta uttrycks också av Uno:  

UNO: Båda [skapelse respektive evolution] tycker jag kräver mycket tro… 
bägge dom här. Det är två olika livsåskådningar, det är vad jag tror på i alla 
fall. (INTERVJUARE: För dig är det alltså antingen eller, antingen evolution el-
ler…?) UNO: Det finns mikroevolution och makroevolution, och makroevolu-
tion det är ju det som skolan lär ut och så där medan mikroevolution är att 
varje art kan anpassa sig till sina förhållanden, inte övergå från en art till en 
annan art utan att i det kan vissa arter anpassa sig bättre efter omgivningen 
och miljön. Och det är vad jag tror på. (INTERVJUARE: Du menar att männi-
skan har skapats till just människa? Och inte utvecklats från apa?) UNO: Nej, 
jag tror att vi aldrig har suttit i något träd. 

Det förefaller alltså som om en av de klassiska nyckelfrågorna i den tidvis 
animerade diskussionen om människans ursprung fortfarande på 2000-talet 
är levande. Ända sedan Darwins dagar under 1800-talets andra hälft och 
framväxten av den kristna fundamentalismen i början av 1900-talet verkar 
ett antisekulärt förhållningssätt uppenbarligen samla anhängare vilket kan 

                               
169 Med diskurs avses här ett visst sätt att i ett givet socialt sammanhang tala om en företeelse 
(Lövheim 2004a s. 57, Winther Jørgensen & Philips 2000 s. 7f). 
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uppfattas som ett sätt att skapa mening i senmoderniteten (jfr Bauman 1998, 
Giddens 1991 s. 196). Som här framgår verkar även unga svenskar kunna 
attraheras av ett sådant förhållningssätt (jfr Sjödin, 2001 s. 99-103, Hagevi 
2002, Lövheim 2004a s. 174-177).  

Sammanfattningsvis uppfattar alltså de svarande i denna första kategori 
skapelseberättelsen som en historisk sanning. Även inom denna kategori 
finns dock glidningar i uppfattningarna, som tydliggörs genom intervjumate-
rialet. Detta gäller exempelvis Erik som brottas med olika synsätt vilket jag 
tolkar som ett försök att omfatta en symbolisk bibelsyn. Hans klara avstånds-
tagande från en evolutionistisk förståelse av människans härkomst indikerar 
dock att han ändå fäster en större vikt vid en bokstavlig tolkning. Diskussio-
nen kring mikro-/makroevolution fungerar för såväl Erik som Uno som ett 
sätt att hantera konflikten mellan tolkningssystemen. Huvudsakligen uppfat-
tas skapelseberättelsen (text 1) som en historisk sanning. 

6.3.1.2 ”Jag är kluven, jag vet faktiskt inte” – uttalad osäkerhet 
För det andra finns svar som kan kategoriseras som uttalat osäkra, där inter-
vjupersonerna inte kan ta ställning till hur man i ljuset av naturvetenskapens 
rön bör förhålla sig till text 1:  

ANNA: Jag skulle gärna vilja se att människan kom till så här /…/ men ändå 
kan jag inte säga att jag är övertygad om att det är så här /…/ det kan vara 
symbolism (sic!), men det vet jag inte heller, så jag vet faktiskt inte var jag 
står. 

Även Tove respektive Lisa resonerar kring svårigheterna med att helt förstå 
texterna och behovet av att kritiskt granska såväl bibelns skapelseberättelse 
som naturvetenskapens beskrivning:  

TOVE: Nu går det inte riktigt att bevisa att någon av dem är sann. Men liksom 
försöka att lägga fram bevis för båda… både att den ena kan vara sann och att 
liksom även motbevis mot dem så att man ser kritiskt på båda, så.  

LISA: Men det händer ju i samma ordning i alla fall det kan man ju se /…/ För 
att det känns ju väldigt konstigt att tro att det hände precis så här. Det är ock-
så det att det är så få som tror det idag, det finns så starka bevis liksom för… 
vetenskapen… eller man kan dem inte själv… man vet ju man hör … eller 
forskarna liksom… liksom det känns som att verkligen gå emot sin tid att tro 
att det gick till precis så här… och det är ingenting som jag funderar så där 
jättemycket på så där heller. 

Naturvetenskapens perspektiv och dess dominans, gör att Lisa får problem 
med texten. Hon utvecklar sin syn på bibeln som en bok som är svår att för-
hålla sig till av flera skäl. För att förstå hennes resonemang kring text 1 be-
höver diskussionen återges i ett större avsnitt: 
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LISA: Jag tycker att det är jättesvårt hur man ska se på bibeln egentligen om 
man ska se det som står där som verkligen sant allting eller om man ska tolka 
och så där men, men vissa bitar är väldigt viktiga självklart, medan andra för-
söker man ju på nåt sätt liksom, ja inte glömma bort, /…/ Jag vet inte, men 
det finns ju många bibelord som man helst liksom, vill tolka liksom, så att 
dom betyder nåt annat eller, ja som att så att de inte betyder nå’t man inte vill 
att de ska betyda… Det där tycker jag är ganska svårt liksom hur mycket man 
kan tolka eller om det blir fel då liksom…(INTERVJUARE: Mmm. Så det är vik-
tigt att tolka rätt då? ”Rätt” jämfört med…?) LISA: Men det vet man ju inte, 
det är det som är så svårt? 

Lisa reflekterar förvisso en hel del kring bibelsynsfrågan, men menar samti-
digt att den för henne inte är ”det viktigaste när det gäller tro”: 

LISA: Det är ju ändå människor som har skrivit den. Jag tror att det är en så li-
ten del av allt ändå. Ja det är ett bra sätt att komma undan om man vill kom-
ma undan sådana bibelord som man tycker är svåra, men det kanske bara är 
en undanflykt egentligen, jag vet inte… (INTERVJUARE: Du menar att man 
tänker att det är människor som har skrivit bibeln, eller?) LISA: Mmm. Jag 
menar att det finns ju många sätt som man kan bortförklara saker man inte 
tycker låter så bra i bibeln… sedan är frågan om det är rätt att göra så eller 
om det inte är det, men det kan man ju aldrig veta… 

Bibeln är alltså för Lisa en bok som hon inte riktigt vet hur hon skall förhålla 
sig till, ”det är det som är så svårt”. Det långa citatet ovan visar på en ung 
människas svårigheter och personliga brottning med tro och vetande i klas-
sisk mening. Samtidigt framhåller Lisa att problemställningen inte har avgö-
rande vikt för hennes tro. Resultatet kan sägas illustrera en ung människas 
reflekterande och prövande hållning. Min tolkning av detta är att för såväl 
Lisa som Tove och Anna är frågan om bibeltolkning och bibelsyn intressant, 
central och således värd att diskutera – inte minst på Internet. Samtidigt före-
faller inte frågan vara av sådan avgörande betydelse att denna uttalade osä-
kerhet för dem utgör ett större existentiellt problem.  

Problematiken kring tolkningen av bibeltexten är central också i intervjun 
med Kristina, som uppger att hon tidigare i livet varit helt klar över en mer 
symbolisk bibelsyn, men att denna, sedan hon började på den evangelikalt 
inriktade bibelskolan, har kommit att problematiseras:  

KRISTINA: Big Bang har jag nog inte så stort problem med att få in i skapel-
seberättelsen, speciellt inte den första skapelseberättelsen [1 Mos 1]… Men 
den här [1 Mos 2], här verkar det ju som om människorna skapas som vi är 
idag, alltså som en slags medvetna varelser eller kulturvarelser eller vad man 
ska säga… inte har kommit ur någon apliknande, så därför är de ganska mot-
sägande. (INTERVJUARE: Du menar den här texten [text 1] och evolutionsteo-
rin?) KRISTINA: Ja … det är ju att, som det står i den här så är det, ordningen 
stämmer i och för sig att … jorden, himmel och jord skapas, växter och djur 
och sedan människa, men det verkar ändå vara specifika händelser sådär. Så 
det är inte …det är inte förenligt, ja inte helt förenligt med evolutionsteorin, 
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tycker inte jag i alla fall. (INTERVJUARE: Hur ska man ställa sig då?) KRISTI-
NA: Jo, jag vet faktiskt inte, jag har inte, jag har verkligen växt upp i den na-
turvetenskapliga och frågan är vad man ska sätta högst liksom. Bibeln om 
man säger är Guds ord eller vad vi kan tycka oss se och veta liksom? Jag är 
kluven, jag vet faktiskt inte! (INTERVJUARE: Måste man välja?) KRISTINA: Ja 
men måste man, om man ska vara konsekvent så måste man ju nästan det, jag 
vet inte man… kanske inte. Kan man leva med två helt olika saker? Det är 
klart man kan leva med det men kan vara nöjd med det? Jag vet inte. (INTER-
VJUARE: Så du funderar fortfarande på det?) KRISTINA: Jag kan inte säga att 
jag har tagit ställning. (INTERVJUARE: Diskuterar ni det här på skolan?) KRIS-
TINA: Vi har hållit på nu med Första Moseboken har det kommit upp nu lite 
grann. Eller ganska mycket. 

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

KRISTINA: Jag håller faktiskt på och kämpar lite med det egentligen, vad jag 
har för attityd till om hela bibeln är exakt Guds ord. Jag lutar, ganska påver-
kad av skolan känner jag vilket i och för sig är naturligt men ... från att inte 
ha tänkt från att ha tolkat ganska mycket själv och tänkt ja tagit med det som 
jag tyckte är vackert lite så. Så har det blivit mer viktigt att få saker att gå 
ihop med bibeln. Så att diskussioner och så där så känns det mer och mer vik-
tigt att relatera med bibeln. Jag vet inte.  

Sammanfattningsvis innebär alltså den andra kategorin en explicit osäkerhet 
kring hur skapelseberättelsen förhåller sig till en naturvetenskaplig förklar-
ingsmodell. Följdfrågor om förtydligande ställningstaganden besvaras med 
en reflekterad osäkerhet: ”jag är kluven, jag vet faktiskt inte!” I presentatio-
nen ovan angavs att dessa svarspersoner på en nominell nivå hyste en sym-
bolisk bibelsyn. Här blir dock tydligt att enkla bibelsynsindelningar inte är 
tillräckliga för en djupare förståelse av de trosbilder som unga människor bär 
på, utan att glidande uppfattningar mellan biblicister med en bokstavlig syn 
på text 1 och icke-biblicister med ett symboliskt synsätt på texten uppträder. 
Denna observation från intervjupersonernas möte med bibeltexten är inte 
utan intresse, och antyder två poänger: dels att det kan finnas en diskrepans 
mellan explicit och implicit, eller nominell och aktualiserad bibelsynsupp-
fattning; dels att det för en grupp användare som delar en grundtanke om att 
bibeln är gudomligt inspirerad även föreligger en osäkerhet om innebörden 
av detta i förhållande till modernitetens rationalitetsparadigm uttryckt i en 
naturvetenskaplig förklaringsmodell för tillvarons uppkomst, och att denna 
upplevda osäkerhet är intressant för dem att diskutera. Det är också värt att 
notera att sanningsfrågan för dessa inte verkar utgöra ett avgörande troskrite-
rium, utan mest är ett intressant diskussionsämne. Därför är det motiverat att 
denna kategori utgör en egen grupp som benämns uttalad osäkerhet – klu-
ven. Denna grupp kan särskiljas från en del av de mer glidande svaren i före-
gående grupp (Erik), av det skälet att gruppen uttrycker en osäkerhet som 
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görs explicit. Denna osäkerhet kvarstår trots följdfrågor och resonemang 
kring texten. 

6.3.1.3 Symbolisk syn 
Vidare kan för det tredje urskiljas en grupp svar som är mer reflekterande 
och tolkande. De personer som ingår i denna grupp för resonemang som kan 
relateras till deras symboliska bibelsyn  

GABRIELLA: Jag ser att det är en fin berättelse och ett sätt att förklara på ett 
bättre sätt än det vetenskapliga /…/ Här är det Gud som ger liv åt människan 
så det är en väldigt stor poäng i den här texten.  

Gabriella resonerar också kring hur texten kan tolkas och har tolkats, och 
relaterar sin tolkning till andra möjliga tolkningar:  

GABRIELLA: Många använder den här texten för att visa att mannen är över-
ordnad kvinnan och ska vara bättre än henne eftersom kvinnan är skapad av 
mannen i den här texten, men… jag gillar ju den andra skapelseberättelsen 
lite bättre, men jag tycker att det är en väldigt fin berättelse som står i kon-
trast, som sagt, till det här vetenskapliga. Jag tror inte att den rakt av är sann 
utan jag tror att det är ett sätt att förklara hur det kunde ha gått till mer ur 
ett… på ett finare sätt så att säga. 

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

PETER: Jag tycker inte att det är någonting i skapelseberättelsen där som står i 
direkt motsägelse mot vetenskapen och jag läser ju ändå naturvetenskap och 
så vidare. Jag finner inte större motsägelser. […] Uppenbarligen skedde det 
inte på sju dagar.  

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

PETER: Liksom för att berätta, framföra något annat. Det är ingen biologibok, 
ingen historiebok heller. Men det är sant att i begynnelsen så skapade Gud 
himmel och jord. Man kan säga så här, i begynnelsen skapade Gud himmel 
och jord, så kan man ju se det. Sedan att ’sju dagar’ och först stod det att det 
var vatten [1 Mos. 1] och sedan torka [1 Mos. 2; text 1] liksom, det är inte 
det som är poängen, det vill ju framavla någonting. (INTERVJUARE: Tror du 
att det finns ett budskap som går utöver det?) PETER: Absolut, helt klart allt-
så. Det är ju skrivet på så flummigt sätt, så man kan ju inte tolka det som nå-
gon historieskrivning på något sätt. 

Kännetecknande för den tredje kategorin är således en reflektion kring före-
komsten av skilda tolkningsmöjligheter och att dessa får olika konsekvenser, 
samt ett val av den symboliska tolkningen för egen del. För denna grupp 
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uppfattas text 1 ha ett gudomligt budskap, innebärande att informanterna 
uppfattar att världen är skapad av Gud. Utsagorna tar samtidigt avstånd från 
möjligheten att uppfatta texten som en historieskrivning: ”man kan ju inte 
tolka det som någon historieskrivning på något sätt” (Peter), ”inte rakt av 
sann, utan … ett sätt att förklara hur det kunde ha gått till … på ett finare sätt 
så att säga” (Gabriella). Alltså förenar de svarande i denna kategori ett na-
turvetenskapligt perspektiv på tillvarons uppkomst med en skapelsesyn en-
ligt vilken de således gör en symbolisk tolkning av text 1. Kategorin be-
nämns därför symbolisk. 

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

DISA: När människorna inte visste riktigt hur jorden kom till så, att de mer 
om man säger, hittade på vad de tyckte /…/ eller trodde /…/ att de behövde 
någonting att tro… de inte riktigt visste. /…/ Det här är ju en text liksom som 
då som jag sade förut… svarar på vad som egentligen hände för dem som inte 
visste. Så var det väl förmodligen de som hade lite livlig fantasi eller vad 
man ska säga, som kom på det här, och den skiljer sig liksom väldigt myck-
et… [från en naturvetenskaplig beskrivning] […] Det här är mer som en saga. 
(INTERVJUARE: Betyder det att du tycker att det är antingen eller? Att det är 
antingen det här naturvetenskapliga sättet att se på hur världen kom till eller 
så är det den här sagan?) DISA: Jag tror ju inte på den här sagan, men jag vet 
ju inte om den här naturvetenskapsgrejen är sant heller. För det handlar också 
om att tro på det man hör. 

Disas uppfattning kan närmast förstås som uttryck för en humanistisk, histo-
risk-kritisk syn på den aktuella texten. Texten har för henne inget gudomligt 
ursprung eller budskap utan ses som en inomvärldslig konstruktion. Samti-
digt är det värt att notera den explicita skepsis som Disa hyser inför giltighe-
ten i ”den här naturvetenskapsgrejen.” Här åskådliggörs reflexiviteten i sen-
moderniteten (Giddens 1991 s. 194ff) . En viss öppenhet finns således här, 
även om hennes tolkning gällande skapelseberättelsens historicitet tydligt 
stannar inför en inomvärldslig, historisk-kritisk syn på texten. 

Också Ylva gör som det först verkar en symbolisk tolkning, men i samta-
let om nominell bibelsyn sker det med betydligt tydligare reservationer:  

YLVA: Men det är ju också män som har skrivit bibeln! Så att man får nog ta 
och se allt utifrån det. Som när Paulus säger att kvinnan ska tiga i försam-
lingen så kanske han är arg på några kvinnor som stör när han ska predika el-
ler tala. Men det vet man ju inte vad han menade då. Det måste ju tolkas idag. 
(INTERVJUARE: Så bibelns texter är inte bara skrivna av människor utan av 
män, i en annan tid?) YLVA: Ja, för väldigt, väldigt länge sedan. (INTERVJUA-
RE: Hur vet man hur man ska tolka bibeln?) YLVA: Ja, det är väl upp till varje 
människa att tolka bibeln. (INTERVJUARE: Men du tog ändå inte alternativ c, 
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att Gud inte har påverkat bibeln på något speciellt sätt?) YLVA: Nej, skulle 
det vara så talar det ju emot hela kristendomen tycker jag. Att säga att bibeln 
inte har något med Gud att göra. Någon koppling måste det ju ändå finnas. 
Tycker jag. (INTERVJUARE: Men man kan ju tänka att det är så mycket, just 
mänsklig visdom, generationer av visdom…) YLVA: Mmm. Men ändå den är 
ju skriven för längesedan, och de hade ju inte alls den vetenskapen då. Det ju 
inte vår tids livsvisdom som ligger i bibeln utan det ju dåtidens. (INTERVJUA-
RE: Är det viktigt att läsa den idag ändå?) YLVA: Ja det tycker jag nog. Efter-
som det är så mycket historia i och det är lite spännande om det bara är påhit-
tat eller om det är någon verklighet i. 

Min tolkning av Ylvas resonemang är att hennes invändningar är så tydliga 
(skriven av män, för väldigt, väldigt länge sedan) att den syn på bibeltexten 
som kommer till uttryck, trots den explicita hänvisningen till bibelsynsalter-
nativ b, ändå är att betrakta som en humanistisk syn (”de hade ju inte alls 
den vetenskapen då”). Huruvida bibeltexten kan betecknas som något som 
”bara är påhittat” är en fråga hon förhåller sig intresserad som kuriosum, 
medan den inte är av avgörande betydelse för hennes åsikt att det även i nu-
tiden är viktigt att läsa bibeln. Som ytterligare belägg för att Ylva gör en 
humanistisk tolkning finns också följande citat från samma intervju, där hon 
kommenterar text 1: 

(INTERVJUARE: Har den något att säga, den här texten, i vår tid?) YLVA: Det 
beror på hur man ser det. För som vi fick lära oss, så är Adam egentligen or-
det för jord, människan är skapad av jord, i hebreiskan, men i den här över-
sättningen har man sagt att det är mannen – som skapades först. Men då ut-
ifrån den här kunskapen kan man ju säga att först skapade Gud en människa, 
och sedan en annan. Man behöver inte sätta på dem ett kön. (INTERVJUARE: 
Men, när det nu står så här, menar du att det är en felöversättning, eller?) 
YLVA: Ja det tycker jag nog. 

Ylva uttrycker sig också på följande sätt: 

(INTERVJUARE: Om man ställer texten i relation till en naturvetenskaplig för-
ståelse av livets uppkomst?) YLVA: Jag vet inte… alla religioner har väl en 
skapelseberättelse, mer eller mindre, och det här är kristendomens. Sedan be-
höver man väl inte tolka den ordagrant. Men ja… jag vet inte riktigt. Det är 
som en myt. 

Det är således som en inomvärldslig produkt Ylva ser på bibeltexten och 
dess förhållande till en naturvetenskaplig förståelse av livets uppkomst. Det-
ta framgår när hennes, enligt min tolkning implicita bibelsyn aktualiseras i 
mötet med den aktuella bibeltexten. Texten utgör enligt Ylva ett resultat av 
en process där människor i en tid som hon uppfattar som mycket avlägsen 
(”dåtidens livsvisdom”, inte ”vår tids”) konstruerar förklarande berättelser 
om tillvarons och människans uppkomst.  

I intervjun med Zakarias formuleras detta på följande sätt: 
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(INTERVJUARE: Om du sätter den här berättelsen och jämför det med en na-
turvetenskaplig syn på hur världen kom till, Big bang och så vidare. Hur tän-
ker du då? Om man jämför de här bredvid varandra? ZAKARIAS: Det finns 
inget sammanhang tycker jag. För mig personligen känns det som att Big 
Bang och allt det där är mer realistiskt även den också är svår att bevisa. Jag 
tänker som så. Bibeln känns för mig mer som en historia. 

Bibeltexten uppfattas alltså av Zakarias som en berättelse vilken som helst. 
Således indikerar genomgången av den sista kategorin utsagor att man här 
särskiljer sig från en tydligt symbolisk tolkning där man ser ett gudomligt 
budskap i texten, till förmån för en tolkning där text 1 huvudsakligen ses 
som en inomvärldslig konstruktion. Detta sätt att resonera kring bibeltexten 
kan bäst beskrivas som humanistiskt. 

6.3.1.5 Sammanfattning: synen på skapelseberättelsen och historien 
 

 

 

  

Figur 6. Aktualiserade bibelsynsuppfattningar utifrån skapelseberättelsen och histo-
rien. 

Gällande texten kan vi alltså notera en linje från en bokstavlig syn till en 
humanistisk syn (se figur 6). Den bokstavliga synen kännetecknas av att 
bibelns beskrivning av världens uppkomst och människans skapelse uppfat-
tas som huvudsakligen historiskt korrekt. Om den skiljer sig från dagens 
naturvetenskapliga rön, äger bibelns beskrivning företräde. I den mån denna 
uppfattning modifieras sker detta i termer av makro- och mikroevolution. 
För det andra har undersökningen identifierat en mellangrupp, där de sva-
rande inte kan ta ställning till texten gällande dess historiska betydelse. Med 
ett citat från en av de intervjuade benämns denna mellangrupp för en ”klu-
ven” grupp. Den symboliska synen uppfattar text 1 som allegorier och sym-
boler innehållande ett budskap om Guds avsikt med skapelsen. Den huma-
nistiska synen uppfattar text 1 som en enbart mänsklig produkt. Enligt detta 
synsätt har berättelsen tillkommit i syfte att förklara tillvaron i en tid då ve-
tenskapen inte hunnit så långt. Genom denna analys uppträder fyra bibel-
synsuppfattningar istället för de tre huvudalternativ som tidigare observera-
des gällande svarspersonernas nominella bibelsyn. Detta visar på komplexi-
teten i ungdomarnas hållning till bibeltexterna och svårigheten att utveckla 
en ”säker” trosbild i den svenska senmoderniteten. Resultatet antyder att 
ungdomarnas egna nominella bibelsynsbestämningar inte fungerar fullt ut, 
utan att ungdomarna, när de utsätts för konkreta bibeltexter, behöver göra 
distinktioner och omförhandlingar av de bestämningar som lämnats tidigare 
under intervjun.  Detta utgör tillsammans med de funna kategorierna huvud-

Bokstavlig Symbolisk Humanistisk Uttalat osäker -”kluven” 
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resultatet av genomgången av uttryckta bibelsynsuppfattningar utifrån ska-
pelseberättelsens förhållande till en naturvetenskaplig förklaringsmodell.  

6.3.2 ”Till kvinna och man skapade han dem” – om kön 
Gällande synen på man och kvinna i texten (text 1) kan fyra kategorier iden-
tifieras. 

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

JOHN: Jag tror att det finns ett syfte med att mannen kanske på något sätt har 
en högre ställning än kvinnan, fast inte på det sättet att män är mer värda… 
utan snarare, män har ju liksom bevisligen mer makt och - hur det nu kan 
komma sig det kan man ge olika förklaringar på - men jag tror ändå att det är 
… det ska man inte bara … skylla på männen och säga att det är fel, utan det 
är egentligen… männen har då kanske en plikt att helt enkelt att värna om 
kvinnorna på ett annat sätt, eftersom de [männen] har mer makt, och inte för-
trycka dem. 

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

ROSANNA: Kanske att mannen är nå’t sorts överhuvud, men ändå inte skild 
från kvinnan så pass att de har olika värde. Men ändå så tror jag att mannen 
har satts över kvinnan och så, men inte på ett diskriminerande sätt. (INTER-
VJUARE: De kompletterar varandra, någon som ändå är överhuvud?) RO-
SANNA: Ja, lite omhändertagande. 

Rosanna menar alltså att mannen enligt texten har en särställning gentemot 
kvinnan med uppgiften att ta hand om henne, ”men inte på ett diskrimine-
rande sätt”. Flera utsagor ger uttryck för just likavärdesprincipen – men ge-
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nom komplementaritet, alltså olikhet och omhändertagande: mannen skall ta 
hand om kvinnan. Vidare uttrycker John, från ett liknande livsåskådnings-
mässigt sammanhang (pingströrelsen), en liknande tankegång inom samma 
kategori: 

JOHN: Egentligen är det så att mannen har ett större ansvar än kvinnan. Jag 
menar kvinnan tog första tuggan av äpplet men det var Adam som fick skul-
den för det. Och jag menar det på samma sätt /…/ är både positivt och nega-
tivt för mannens ställning i förhållande till kvinnan. Och jag tror att det håller 
på att jämna ut sig i dagens samhälle men eftersom det finns väldigt mycket 
biologiska skillnader så går det inte att göra ett helt jämställt samhälle.  

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

ERIK: Det kan ha gått till precis så eftersom det inte är min sak att bestämma 
det men… ja för mig så spelar det inte så stor roll. Jag finns här nu – så tän-
ker jag. Men för mig så kan det mycket väl ha gått till så. (INTERVJUARE: 
Mmm. Man kan ju tänka att står det på det här viset så betyder det att man-
nen är överordnad kvinnan?…) ERIK: Ja. (INTERVJUARE: Att mannen har lik-
som en särskild ställning…) ERIK: Då blir feministerna helt galna (fniss)… 
(INTERVJUARE: Hur tänker du kring det? Ska man tänka på det viset och göra 
feministerna galna eller ska man tänka att, ja det här var så länge sedan så 
det kan man inte uppfatta så, utan det måste man tolka?) ERIK: Ja, jag tror att 
för att det ska passa dagens värld, eller dagens samhälle, så måste man tolka 
det… sedan… men jag vet inte om man ska tolka det…det vet jag inte… det 
lämnar jag åt teologerna att svara på… men… jag kan egentligen inte svara 
riktigt på den frågan. 

Svaren visar att Erik väjer för den, som han uppfattar, känsliga frågan. Det 
kan vara så att han inte riktigt kan bedöma bibeltexten, men det kan också 
vara så att han inte riktigt vill svara i intervjusammanhanget. Det är inte 
orimligt att stanna inför den senare tolkningen, det vill säga att Erik just i 
intervjusituationen uppfattar den egna tolkningen som kontroversiell. Jag vill 
med detta visa att i den essentialistiska kategorin förekommer en viss med-
vetenhet om det kontroversiella i den egna uppfattningen. Inom denna grupp 
utsagor framhålls att texten har ett historiskt värde, och att dess innebörd är 
att den kronologiska ordningen gällande mannens respektive kvinnans ska-
pelse medför en essentialistisk grundsyn på förhållandet mellan man och 
kvinna, uttryckt i termer av en kompletterande över- och underordning.  

6.3.2.2 ”Båda behövs för att Gud ska vara nöjd” – symbolisk syn 
Som kontrast till föregående kategori, förekommer vidare en kategori av 
utsagor som problematiserar texten i detta avseende. Det betyder att de sva-
rande tar avstånd från den över-/underordning som de uppfattar att bibeltex-
ten ger uttryck för. Kännetecknande är också att dessa svarspersoner anser 
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att beskrivningen av att kvinnan i texten skapas av mannen bör uppfattas 
symboliskt. Peter ser för egen del en symbolisk innebörd i texten i detta av-
seende, men framhåller samtidigt att texten missbrukats historiskt: 

PETER: Det här med att Gud skapar kvinnan efter mannen [och] av mannen, 
de två sakerna har en betydelse tror jag för oss idag. Det här med kvinnans 
skapelse från mannen tror jag betyder för oss idag, eller har betytt, att kvin-
nan har haft en lägre ställning tror jag, att det hjälper till med det. /…/ Jag tror 
att den [syndafallsberättelsen] ger en bild av Gud som en sur gubbe som för-
manar och säger att ja visst men ni får inte äta av den frukten, precis som han 
inbjuder till att det ska hända. Sedan tycker jag att det kastas lite skit på kvin-
nan också som blir förledd av ormen också, ganska negativ bild faktiskt. Hela 
det här har gett en ganska negativ bild för folk idag både av bibeln som bok 
och av Gud. För mig gör det inte det, för jag tolkar det på ett annat sätt. (IN-
TERVJUARE: Hur tolkar du det?) PETER: Det är inte kvinnan som får för sig att 
äta [den förbjudna frukten från trädet som ger kunskap om gott och ont], utan 
det är ormen, djävulen kan man säga, någonting ont som lockar människan 
till sig. Här [i text 1] står det att människan lever i perfekt harmoni med natu-
ren och de skäms inte för att de är nakna, de vandrar runt i sin lustgård, i helt 
perfekt harmoni med naturen. Sedan så lockas de, de bryter mot Guds vilja 
och det är inte av eget påhitt utan det är av någon yttre påverkan, så bryter de 
mot Guds vilja. Här kör Gud ut dem ur lustgården men det är inte för att 
straffa dem utan för att det inte funkar för dem att leva där längre utan nu 
kommer den första synden in i världen, nu blir människan girig. Nu kommer 
de här instinkterna fram som vi styrs av, främlingsfientlighet och hämndbe-
gär och ondska skulle man kunna säga. /…/ Så tolkar jag det. 

Peter skiljer vidare mellan vad han anser texten har betytt för samhällets syn 
på bibeln och Gud å ena sidan, och vad han anser är en rimlig tolkning av 
texten, å den andra: 

PETER: Det har det betytt för samhället idag, en negativ syn på bibeln och 
Gud för att det är ofta det här folk citerar… att de är motståndare till bibeln. 
/…/ En sommar satt jag faktiskt en hel sommar och tänkte den här versen ’i 
begynnelsen skapade Gud himmel och jord’, tittade på världen och tänkte ’i 
begynnelsen skapade Gud’, att Gud ger en samhörighet mellan Gud och natu-
ren på något sätt, det betyder det för mig i alla fall. 

Peter framhåller alltså tydligt textens symboliska innebörd också i detta av-
seende. Även Sara uppfattar en symbolisk innebörd i texten. Sara uttrycker 
att texten har ett budskap som innebär att människan är skapad till gemen-
skap:  

(INTERVJUARE: Vad betyder den här texten?) SARA: Att man inte ska vara en-
sam. Han skapade kvinnan och mannen för att man inte klarar sig ensam. (IN-
TERVJUARE: Människan behöver andra människor? Det tycker du att den tex-
ten handlar om?) SARA: Ja. (INTERVJUARE: Har det någon betydelse att man-
nen kommer först och kvinnan sen, kvinnan skapas av mannen?) Sara: Jag 
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tycker inte det, för någon måste ändå vara först, så det spelar ingen roll tycker 
jag. 

I föregående kategori uppfattades, som nämndes ovan, ordningsföljden på 
mannens och kvinnans skapelse på ett annat sätt, innebärande gudomligt 
sanktionerad manlig överordning. Uttalandena i denna andra kategori ut-
trycker istället att textens beskrivning av kvinnans och mannens skapelse bör 
tolkas symboliskt och att dess innebörd är att mänsklig gemenskap är viktig. 
De svarande i denna kategori tar rentav avstånd från tanken att den inbördes 
ordningen skulle ha någon betydelse. Även Kristina ger texten en symbolisk 
innebörd, när hon resonerar på följande sätt: 

KRISTINA: Jag vet att en del tycker att då är kvinnan är underställd mannen 
/…/ det tycker jag inte riktigt. Mer att mannen och kvinnan hör tätt ihop. Och 
att det inte är gott som det var från början att vara ensam. /…/ Att båda be-
hövs eller verkar behövas för att Gud ska vara nöjd, så att säga. 

Sammanfattningsvis visar denna genomgång att de svarande i denna kategori 
uppfattar texten på ett symboliskt sätt. Enligt de svarande i denna grupp har 
texten ett gudomligt budskap vilket är att mänsklig gemenskap ingår i den 
gudomliga skapelsen. Ordningsföljden för mannens respektive kvinnans 
skapelse, respektive att kvinnan skapas av mannen, uppfattas inte som inne-
bärande några bindande konsekvenser för förhållandet mellan könen, även 
om de svarande kritiskt noterar att texten historiskt har använts på ett sådant 
sätt. Det är istället så, att de svarande inom denna grupp tar avstånd från en 
sådan essentialistisk tolkning, för att istället för egen del stanna för en sym-
bolisk tolkning. Således benämns denna kategori symbolisk.  

6.3.2.3 Symbolisk kritisk syn 
En tredje kategori utsagor problematiserar textens budskap i relation till en 
mer jämställd uppfattning om förhållandet mellan könen. Cecilia anser att 
texten uttrycker en ojämlikhet, som försvårar hennes förståelse av texten: 

CECILIA: Ja det, hrm, känns ju som det pekar på att mannen och kvinnan inte 
är jämlika och det (skratt) tycker jag inte om. Fast sedan behöver man kanske 
inte tolka det så heller… (INTERVJUARE: Hur skulle man tolka det annars me-
nar du?) CECILIA: Nej, det går nog inte att tolka det på något annat sätt… 
(skrattar till) (INTERVJUARE: Utan att det står så här det betyder… just att 
mannen kommer först och sedan kommer kvinnan, betyder det att kvinnan är 
underordnad mannen då?) CECILIA: Det ser ut så, här när man läser det, men 
jag vet faktiskt inte hur… hur det har tolkats tidigare eller vad man tror om 
det. 

Nina, i samma kategori, uttrycker sig så, att hon tror att texten inte har så 
stor betydelse i dagens samhälle:  



 168 

NINA: Men sedan så finns det naturligtvis en grupp som tror att så här gick 
det till. Och för dem har det naturligtvis väldigt stor betydelse. /…/ Även om 
man inte tror på det här så kan den ju användas, lite det här med att ... ja ... i 
liksom någon slags feministdebatt liksom att ... ja men kvinnan har minsann, 
ni får se till och med i bibeln liksom, hon skapades av mannen, hon ska vara 
underordnad, /…/ det stöter man ju på då och då liksom. (INTERVJUARE: Hur 
ska man se på det?) NINA: /…/ Då tar man ett lösryckt ord liksom och så ska 
man hävda sin ståndpunkt med hjälp av det och det blir väl oftast ganska fel. 
Det blir lite ... fel … man kan inte bara rycka ut en bit tycker jag liksom och 
ta bokstav för bokstav och säga: ‘Titta, det här liksom, det här har jag belägg 
för vad jag säger.’ För du kan hitta andra ställen, massvis, som kanske inte 
säger samma sak och så där vilket de flesta kanske inte vet då. Eftersom man 
inte är så... Eftersom bibeln inte är var mans liksom egendom så där att man 
tillägnat sig den även om man kanske har den hemma i bokhyllan. 

Nina problematiserar alltså förhållandet att det i bibeltexten finns material 
som kan användas i ett könsförtryckande syfte. Om texter rycks ur sitt sam-
manhang eller läses ”bokstav för bokstav” kan de användas på ett enligt 
Nina mindre önskvärt sätt, då bibeln inte är ”var mans /…/ egendom”. Nina 
använder således ett betraktelsesätt när hon talar om textens könsordning 
som kan betecknas symboliskt kritiskt. Brytningen mellan en mer jämställd 
uppfattning i dagens situation och en patriarkal, hierarkisk uppfattning i tex-
ten synes som en omständighet som i likhet med Cecilia ovan, försvårar 
tolkningen av texten. Det är värt att notera att det är just könsuppfattningen i 
text 1 som är problematisk för dessa unga kvinnor.  

Också Viktor uppmärksammar att en mer textnära tolkning blir problema-
tisk för honom ur ett könsperspektiv, varför han istället stannar för ett reso-
nemang som närmast bör hänföras till kategorin symbolisk kritisk syn: 

(INTERVJUARE: I den här texten skapas ju mannen först, och sedan tar Gud 
mannens revben och skapar kvinnan av mannens revben. Har det någon be-
tydelse? Hur tänker du kring det?) VIKTOR: Jag tänker som så att förr var det 
så att mannen var den starke som skulle skydda kvinnan. Och det var liksom, 
som ledde samhället förr. Så då tycker jag att det blev rätt naturligt att det var 
mannen som kom först och kvinnan som komplement sedan. Men jag tycker 
inte att det är så att mannen ska vara överställd kvinnan. (INTERVJUARE: Så 
det har att göra med att texten kom till i en annan tid och ett annat samhäl-
le?)  VIKTOR: Ja, så som det såg ut och har sett ut under större delen så vitt 
jag vet. /ohörbart/ Men jag ser det som en historia, eftersom mannen var den 
som skulle beskydda. (INTERVJUARE: Om man skulle tänka så då, nu valde du 
[bibelsynsuppfattning] c där, men om man skulle tänka lite mer så här att det 
här är Guds ord, händer det något då med den här texten?) VIKTOR: Det jag 
skulle tänka då är att tack vare eller på grund av oss män som kvinnor finns. 
Men på sätt och vis, skulle man då kunna tycka att man bör visa en slags re-
spekt som kanske inte finns idag, men det har ju spelat ut sin roll idag. (IN-
TERVJUARE: Vem skulle visa respekt för vem?) VIKTOR: Om det här var Guds 
ord så borde ju kvinnan vara den som skulle visa respekt för mannen efter-
som hon finns på grund av, eller tack vare mannen. Jag tycker det låter galet 
(skrattar till). Just nu. 
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Viktor berör alltså textens symboliska budskap som han menar är samhörig-
het, men problematiserar i högre grad än den föregående kategorin, symbo-
lisk syn, att texten utifrån en annan tolkning i dagens situation skulle ”låta 
galet”. Viktor har inte en religiös bakgrund eller ett eget aktivt religiöst en-
gagemang. Han är diskussionslysten och dryftar bland annat bibelfrågor 
såväl med en vän som är kristen som via Internet. Således ställer sig Viktor 
”vid sidan om” bibelsynsfrågorna och förmår föra hypotetiska resonemang 
kring bibeltexten. 

6.3.2.4 Humanistisk syn 
En fjärde kategori av svar resonerar kring textens innebörd och gör detta i 
inomvärldsliga termer. Disa resonerar exempelvis kring texten på följande 
sätt: 

DISA: Ja, det ligger också väl lite kvar i samhället att kvinnan är under man-
nen, kvinnan är gjord av mannen, att det är mannen som bestämmer, och… 
det var väl mycket så då, och är fortfarande. (INTERVJUARE: Mmm, det var så 
när den här texten kom till? Att mannen bestämde menar du?) DISA: Ja, för-
modligen. (INTERVJUARE: Har det någon betydelse då att kvinnan skapas av 
mannens revben då också?) DISA: Mmm, för folk har ju trott… liksom folk 
har ju trott på den här texten och då har det fortsatt att vara så… (INTERVJUA-
RE: Är det så fortfarande idag?) DISA: Till viss del, ja. Även fast det börjar 
ändras nu. Men, ja, ganska mycket. 

Sammantaget resonerar alltså Disa på ett humanistiskt sätt. Beskrivningen av 
förhållandet man – kvinna i texten förklaras med att den ses som tillkommen 
i en tid präglad av patriarkala värderingar. Texten ses inte som uttryck för 
något allmängiltigt normativt budskap.  

Också Ylva resonerar kring texten på ett humanistiskt sätt. Uppvuxen 
utan något annan religiös relatering än deltagande i konfirmation av traditio-
nella skäl, uppger hon att hon såg bibeln som tråkig och svårtillgänglig innan 
hon med hjälp av kunskaper från sin pågående lärarutbildning upptäckte 
”alla anknytningspunkter” till kulturen.  

YLVA: Den här texten talar ju om att det är mannen som bestämmer över 
kvinnan och att kvinnan är skapad utav mannens kropp. Jaa, vetenskapen står 
ju klart emot det tycker jag. (INTERVJUARE: Ja, men har då den här texten nå-
got att säga i vår tid?) YLVA: Det är den där texten som ger mannen makten 
över kvinnan och det är den där texten som gör att människor kan trycka ner 
alla djur och all natur. Och säga att men det står i bibeln! (INTERVJUARE: Så 
det här är roten till mycket ont?) YLVA: Ja, det är i alla fall en synvinkel, men 
ja det kan man ju säga. (INTERVJUARE: Men hur ska man då tänka om, som du 
sade tidigare, Gud har inspirerat och så vidare? Går det att hitta något slags 
budskap från Gud i det här?) YLVA: Det kanske är skapelsemyten som man 
har återberättat och sedan har man skrivit ner den. (INTERVJUARE: Finns Gud 
med på något sätt i den här texten? Kan man säga att det finns ett gudomligt 
budskap på något sätt i den här texten?) YLVA: Jo men det är att människan 
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ska stå till svars inför Gud. Att det är Gud som bestämmer och att man ska 
vara lydig! (INTERVJUARE: Har den något att säga, den här texten, i vår tid?) 
YLVA: Det beror på hur man ser det. För som vi fick lära oss, så är Adam 
egentligen ordet för jord, människan är skapad av jord, i hebreiskan, men i 
den här översättningen har man sagt att det är mannen – som skapades först. 
Men då utifrån den här kunskapen kan man ju säga att först skapade Gud en 
människa, och sedan en annan. Man behöver inte sätta på dem ett kön.  (IN-
TERVJUARE: Men, när det nu står så här, menar du att det är en felöversätt-
ning, eller?) YLVA: Ja det tycker jag nog... (INTERVJUARE: Och den har an-
vänts…) YLVA: till att förtrycka kvinnan. Ur ett genusperspektiv kan man ju 
se det så. (INTERVJUARE: Men om man också för in det här, som var bland det 
första du sade, jämförelsen med vetenskapen, en naturvetenskaplig beskriv-
ning av livets uppkomst…) YLVA: Ja, då skulle alla män sakna ett revben! 
(INTERVJUARE: Mmm?) YLVA: Om det skulle… ja gå i arv. (INTERVJUARE: Ja 
så är det väl inte? Men om man ställer texten i relation till en naturveten-
skaplig förståelse av livets uppkomst?) YLVA: Jag vet inte… alla religioner 
har väl en skapelseberättelse, mer eller mindre, och det här är kristendomens. 
Sedan behöver man väl inte tolka den ordagrant. Men ja… jag vet inte riktigt. 
Det är som en myt. (INTERVJUARE: Ja, och vad betyder det att det är en myt?) 
YLVA: Någonting som förklarat varför människor existerar kanske. 

Ylva betraktar, trots sin tidigare uttalade öppenhet för att bibeltexten kunde 
vara gudomligt inspirerad (nominellt symbolisk bibelsyn) den aktuella pas-
sagen ur skapelseberättelsen från ett humanistiskt perspektiv, dvs. tillkom-
men som en mänsklig produkt i en viss tid. Gemensamt för den fjärde kate-
gorin, den humanistiska synen, är att man inte anser texten som uttryck för 
något religiöst budskap eller aggregerad mänsklig visdom, utan endast re-
flekterande patriarkala hierarkiska mönster från en svunnen tid.  

6.3.2.5 Sammanfattning: skapelseberättelsen och förhållandet 
 kvinna – man 

Det är således rimligt att uppfatta en linje även gällande dessa utsagor, från 
en essentialistisk syn där könen ses som skilda med manlig överordning och 
en kvinnlig underordning, via en symbolisk syn som tar avstånd från en es-
sentialistisk uppfattning men ser ett religiöst budskap om gemenskap ut-
tryckt i texten respektive en symbolisk kritisk syn som i större utsträckning 
problematiserar möjligheten att gällande könsfrågan finna ett religiöst bud-
skap i texten, till en humanistisk syn enligt vilken texten kan förstås genom 
att den reflekterar samhällsförhållanden vid tidpunkten för dess tillkomst. 
Enligt den humanistiska synen kan texten visserligen bidra till att förklara 
varför förhållandena mellan män och kvinnor historiskt har präglats av ojäm-
likhet, men den saknar gudomligt budskap (figur 7). 
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Figur 7. Könsförståelsen i mötet med bibeltexten. 

6.3.3 Sammanfattning av intervjugenomgången 
För att sammanfatta intervjugenomgången, redogör jag här samlat för de 
kategorier som trätt fram vid analysen av de aktualiserade bibelsynsuppfatt-
ningarna.  

Tabell 46. Sammanställning av aktualiserade bibelsynsuppfattningar utifrån text 1 
(1 Mos. 2:2-24). 
 

I: Syn på skapelsen  II: Syn på kvinna - man 

a: Bokstavlig   e: Essentialistisk  

b: Uttalat osäker – ”kluven”   

c: Symbolisk   f: Symbolisk  

  g: Symbolisk - kritisk 

d: Humanistisk  h: Humanistisk 

Sammanställningen (tabell 46) tydliggör en linje mellan de skilda synsätten 
för båda dimensionerna. För den första dimensionen, förhållandet mellan 
naturvetenskapens framställning om världens och människans ursprung och 
bibelns skapelseberättelse, går en linje från a) en bokstavlig bibelsyn, via b) 
en uttalat osäker position, över c) en symbolisk tolkning, till d) en uppfatt-
ning som har kallats för humanistisk, eftersom bibeltexten uppfattas som en 
inomvärldslig konstruktion utan giltiga kunskapsanspråk. För den andra 
dimensionen, synen på manligt och kvinnligt i text 1, går utsagorna från e) 
en essentialistisk syn (”lite omhändertagande”), över f) en symbolisk syn, 
respektive g) en symbolisk – kritisk syn, till h) ett humanistiskt synsätt där 
jämställdheten är överordnad den bibliska berättelsen. Linjen går från en 
essentialistisk till en humanistisk syn på texten vad avser könsförståelse. 
Såväl det essentialistiska som det symboliska synsättet ger texten ett gudom-
ligt innehåll. De båda kategorierna skiljer sig dock däri, att där den essentia-

Essentialistisk Symbolisk Humanistisk Symbolisk - kritisk 
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listiska svarsgruppen uppfattar könens åtskillnad med en grundläggande 
över-/underordning som bibeltextens religiösa innebörd. Detta synsätt avvi-
sas av de svarande som har förts till den symboliska kategorin. För denna 
grupp innehåller texten ett religiöst budskap om gemenskap mellan männi-
skor. För den symboliskt kritiska kategorin försvårar däremot könsaspekten 
möjligheten att klargöra textens religiösa innebörd. Kategorin kan därmed 
särskiljas från den sista kategorin, den humanistiska, på det sättet att i det 
senare fallet uppfattas texten i detta avseende endast reflektera vid textens 
tillkomst rådande maktstrukturer i samhället och således sakna varje form av 
religiös innebörd.  

Av stor vikt är att det naturvetenskapliga perspektivet och genusperspek-
tivet skapar osäkerhet i synsätten på delvis olika sätt. Gällande naturveten-
skapens och evolutionsteorins förklaringsmodeller, anknyter intervjuperso-
nerna till pågående diskurser om makroevolution och mikroevolution för att 
förhandla om vilken tolkningsmodell som äger företräde eller i vilken ut-
sträckning de går att kombinera. Förhandlingen inbegriper ofta ett avstånds-
tagande från en uppfattning som intervjupersonen inte delar, för att sedan 
anföra argument för den tolkning som föredras. Intressant att notera är den 
grupp av uttalat osäkra, som tydligt tar avstånd från ställningstaganden kring 
text 1 och dess förhållande till en naturvetenskaplig förklaringsmodell. Gäl-
lande genusperspektivet anknyter även här vissa intervjupersoner till pågå-
ende diskurser men det som framstår särskilt tydligt är att det är kvinnorna i 
materialet som klarast problematiserar texten ur ett genusperspektiv. 

Sammanfattningsvis framgår alltså, att det finns en tydlig ambivalens när 
det gäller bibelsynsuppfattning. Undersökningen har visat en diskrepans 
mellan nominell bibelsynsuppfattning och den bibelsynsuppfattning som 
aktualiseras i mötet med den aktuella bibeltexten. Detta tangerar det område 
som Susan E. Loman och Leslie J. Francis belyst i sina studier av hur yngre 
ungdomar (11-14-åringar) tolkar nytestamentliga texter i termer av bokstav-
ligt, symboliskt respektive avståndstagande synsätt (Loman & Francis 2004, 
kommande). Min undersökning bidrar däremot till en mer nyanserad förstå-
else av vad som sker i mötet mellan ungdomar och bibeltexten genom att 
intervjun berör också intervjupersonens omgivande kontext, samt uppmärk-
sammar dialektiken mellan den nominella och den aktualiserade bibelsynen. 

6.3.4 Kön och livsåskådningsmiljö  
Både i gruppen med bakgrund i pingströrelsen respektive trosrörelsen och i 
gruppen med bakgrund i Svenska kyrkan respektive Svenska Missionskyr-
kan finns såväl unga män som kvinnor. Även om materialet är litet och där-
för måste tolkas med försiktighet, är det inte utan intresse att män och kvin-
nor gör olika tolkningar. Materialet kan tolkas så att de unga männen före-
träder en viss bibelsyn och de unga kvinnorna en annan. Utifrån ett könsper-
spektiv framstår de unga männen som mer bokstavstroende och 
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essentialistiska, medan de unga kvinnorna i större utsträckning ger uttryck 
för mer symboliska och symboliskt kritiska tolkningar. En närmare analys 
visar dock att denna karaktäristik inte räcker. Det förefaller snarare som om 
tolkningsmiljön för de religiöst engagerade ungdomarna har en central, för 
att inte säga överordnad, betydelse. Även om unga kvinnor är underrepresen-
terade i pingst/trosrörelsegruppen och unga män är underrepresenterade170 i 
gruppen från Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan, avviker inte 
könen nämnvärt från varandra då samfundsrelatering förs in som en tolkande 
variabel. Gruppen med humanistisk bakgrund har jämn könsfördelning. 
Samtidigt kan resultaten tolkas i den riktningen att de unga kvinnorna i stör-
re utsträckning än de unga männen problematiserar innehållet i de bibliska 
texterna; särskilt tydligt blir detta när könsproblematiken kring bibeltexten 
adresseras. Det skulle vara därför som de unga kvinnorna i större utsträck-
ning än de unga männen framträder som symboliska respektive symboliskt 
kritiska i sin grundhållning.  

Denna observation aktualiserar livsåskådningsmiljöns betydelse för indi-
videns sätt att förhålla sig till bibeln som auktoritet. Med hjälp av begrepp 
från Lindermans modell kan detta uttryckas så att tolkningsrepertoaren har 
stor betydelse för receptionen av en text (Linderman 1995 s. 64). I olika 
livsåskådningsmiljöer förekommer skilda tolkningsmönster. Dessa tolk-
ningsmönster reproduceras genom aktiviteter av socialiserande karaktär, som 
exempelvis predikan och undervisning. Reproduktionen sker emellertid även 
via medierad religion, exempelvis via Internet. I en livsåskådningsmiljö kan 
ingå tolkningsmönster som är såväl bevarande som utmanande i förhållande 
till traditionella könsrollsmönster (Lövheim 2004a s. 112-135). Flera av de 
unga kvinnorna uppvisar en tveksamhet inför flera frågor. Det gällde exem-
pelvis kategorin uttalat osäkra – ”kluvna”. Resultatet antyder alltså att det 
finns ett komplext förhållande mellan tradition och roll, som avspeglar sig i 
en osäkerhet eller rent av i en avvikelse från det förväntade traditionsmönst-
ret. Olof avviker till exempel. Det förklaras sannolikt av att han är relativt ny 
i det sammanhang där han deltar, det vill säga inom pingströrelsen. Kristina 
avviker också något från en förväntad förståelse av texten. Hon befinner sig 
mitt emellan två miljöer, en tidigare svenskkyrklig hemförsamling och den 
mer evangelikalt orienterade bibelskolan. Till detta kommer personliga om-
ständigheter som varken har med tradition eller roll att göra, och som kan 
bidra till att ytterligare förklara dylika avvikelser. För att använda begrepp 
från Lindermans modell utgör sådana personliga omständigheter den interna 
kontexten. Livsåskådningsmiljön tycks ha betydelse för hur man resonerar 

                               
170 I kvalitativ metod söker man inte efter att kvantifiera dimensioner i det undersökta feno-
menet, utan hellre fånga nyanser i svarspersonernas förhållningssätt till det undersökta. Sam-
tidigt kan inte helt bortses från en kvantifiering även i ett kvalitativt material. Det är med 
andra ord inte irrelevant om det skulle vara en individ eller alla som talar om det undersökta 
fenomenet på ett visst sätt. Jag vill med detta framhålla att det således är väsentligt att hålla en 
rågång klar mellan en kvantitativ respektive en kvalitativ ansats. 
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kring bibeltexten. Fördelningen mellan män och kvinnor är mindre entydig 
och vissa svar pekar mot personliga omständigheter som kanske har med 
andra faktorer att göra.  

Huvudresultatet av intervjustudien är således att bibelsynerna å ena sidan 
är komplexa och att det därför är svårt att göra enkla kategoriseringar, men å 
andra sidan att det verkligen uppstår en fallande skala av uppfattningar både 
då utsagor om naturvetenskapens ställning och utsagor om könsrollerna ana-
lyseras närmare. Denna skala eller linje fördelar sig tydligt mellan olika bi-
belsynsuppfattningar. Av intresse är att dessa grundläggande synsätt huvud-
sakligen följer relationen till olika samfund eller religiösa grupper.  

6.4. Möten med webbplatsen 
Syftet med detta kapitel är att belysa hur bibelsynsuppfattningen hos dem 
som använder webbplatsen sammanhänger med deras skilda sätt att använda 
webbplatsen. I detta avsnitt kommer ungdomarnas användning av Bibelsaj-
ten och religion på Internet studeras, och i avsnitt  6.5. kommer detta sedan 
att sammanföras med de aktualiserade bibelsynsuppfattningarna.  

De ungdomar som har eller har haft ett engagemang i en lokal församling 
kan indelas i för det första en grupp med en bakgrund i pingst-/trosrörelserna 
och för det andra en grupp med bakgrund i Svenska kyrkan eller Svenska 
Missionsförbundet. Med bakgrunden sammanfaller huvudsakligen också 
deras nominella bibelsyn, en bokstavlig i det första fallet och en symbolisk i 
det senare. Ungdomarna kan också kategoriseras utifrån ytterligare en annan 
variabel, nämligen i vilken utsträckning de har ett aktuellt lokalt försam-
lingsengagemang eller inte. Genom denna analys kan fyra olika huvudgrup-
per destilleras fram (figur 8). Bland de intervjupersoner som har en bakgrund 
i pingst-/trosrörelserna och huvudsakligen en bokstavlig bibelsyn kan alltså, 
i figurens första kolumn, två undergrupper identifieras: dels de som har ett 
aktivt församlingsengagemang inklusive gudstjänstbesök (Erik, Ida, John, 
Olof och Rosanna, delvis även Tove); dels de som inte har samma aktivitets-
grad och som antingen inte längre eller endast sporadiskt deltar i gudstjänster 
(Björn, Felipe och Uno). Bland ungdomarna med en bakgrund i Svenska 
kyrkan eller Svenska Missionskyrkan och huvudsakligen en symbolisk bi-
belsyn finns två undergrupper, i figurens mittkolumn: dels de som har ett 
aktuellt lokalt engagemang med gudstjänstbesök (Anna, Cecilia, Gabriella, 
Kristina, Lisa, Maria, Nina, Sara, delvis även Tove), dels de som åtminstone 
inte för närvarande har ett lokalt engagemang med gudstjänstbesök (Heli, 
Peter). Ungdomarna i figurens nedre rad - med bakgrund såväl i pingst-
/trosrörelsen som svenskkyrkliga - använder webbplatsen för att på olika sätt 
relatera till religiösa sammanhang som de inte har en lika omfattande respek-
tive aktuell relation till. 
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Så långt har alltså analysen resulterat i fyra kvalitativt skilda grupper. 
Dessa redovisas i de två kolumnerna till vänster i figur 8. Poängen är att 
dessa intervjupersoner oberoende av samfundsrelatering, använder sig av 
religion på Internet för delvis olika syften beroende av den aktuella engage-
mangsnivån. Emellertid finns, vilket framgår av figuren, även en femte kate-
gori. I den tredje kolumnen till vilken personer utan kyrklig eller frikyrklig 
relatering förts, återfinns fyra personer (Disa, Viktor, Ylva, Zakarias). Dessa 
saknar följaktligen också aktuellt församlingsengagemang. I det följande 
skall de olika gruppernas användning av Bibelsajten och religion på Internet 
analyseras. 
  
 Pentekostal 

bakgrund 
Huvudsakligen 
kyrklig bakgrund 
 

Icke-kyrklig 
bakgrund 

Aktuellt församlings-
engagemang 

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

Anna, Cecilia, Gabri-
ella, Kristina, Lisa, 
Maria, Nina, Sara, 
(Tove) 

(Olof) 

Ej aktuellt försam-
lingsengagemang 

Björn, Felipe, Uno Heli, Peter Disa, Viktor, Ylva, 
Zakarias 

Figur 8. Samfundsrelatering och församlingsengagemang. n=23. 

6.4.1 Komplement 
För det första kan konstateras att webbplatsen, för dem som har ett aktivt 
församlingsengagemang, används för att komplettera församlingsengage-
manget. Anna talar om att hon tycker att det är intressant att se bredden i hur 
man på Bibelsajten svarar på ungdomars frågor. Hon säger att detta är intres-
sant då hon kan tänka sig att arbeta med ungdomar och därför finner det 
värdefullt att se hur man kan resonera och svara dem i de frågor som be-
handlas på Bibelsajten. Att ta del av andras diskussion och att själv delta i 
denna diskussion är ett centralt tema i många av intervjuerna och en av Bi-
belsajtens stora förtjänster i dessa ungdomars ögon. Vidare lyfts Bibelsajtens 
frågelådefunktion fram. Genom den anonyma möjligheten att ställa frågor, 
som man av olika skäl inte kan eller vågar ställa direkt till en präst som man 
känner, fungerar Bibelsajten som ett redskap för dessa ungdomar vad avser 
deras förhållningssätt till bibeln. Användningen av Bibelsajten kompletterar 
för dessa ungdomar det lokala engagemanget. Detta kan illustreras av Lisa, 
som är aktiv i en högkyrklig församling i Svenska kyrkan: 

LISA: Någonstans måste man få fråga någon, och det är väl kanske inte något 
man direkt pratar med sina kompisar om, om dom inte är troende, eller vad 
man ska säga, och det krävs ju ändå ganska mycket för att man ska gå och be 
att få prata med någon präst, så… man måste ju någonstans få… få lite råd, 
eller vad man ska säga… 
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Inom denna grupp, med ett aktivt församlingsengagemang, går det att identi-
fiera två olika undergrupper: dels de med bakgrund i Svenska kyrkan och 
Missionskyrkan, som nämndes ovan, dels de med bakgrund i pingst- och 
trosrörelserna. De senare har en annan användning av medierad religion. 
Även om funktionen även här är kompletterande är spektrat av olika medier 
bredare, vilket inte hindrar att det innehållsligt rör sig om likartade värde-
ringar i den lokala kontexten och i medieprodukterna. Även för dessa kom-
pletterar medierad religion på ett bekräftande sätt det lokala sammanhangets 
värderingar. I denna grupp är det inte bara Bibelsajten som används. Även 
kristen populärmusik, förkunnelselitteratur och inte minst kassetter och vi-
deor från möten och konferenser utgör ett påtagligt inslag i deras religiösa 
vardag, tillsammans med olika kristna tidningar, av vilka Nya Dagen är den 
mest framträdande. Även här fungerar alltså mediereligiositeten i bred me-
ning kompletterande, med den distinktionen att effekten blir något annorlun-
da. För gruppen med bakgrund i pingst- och trosrörelsen handlar det om att 
med kristen populärmusik, förkunnelsekassetter och kristen dagstidning, 
vidmakthålla en värderingsprofil som är mer avvikande från det omgivande 
samhället. För gruppen med en kyrklig bakgrund, spelar inte mediereligiosi-
teten samma roll, vilket återspeglar sig i det förhållandevis tydliga ointresset 
för eller okunskapen om kristen populärmusik respektive förkunnelsekasset-
ter. Den pentekostala gruppen verkar höra till en tydligare subkultur än den 
förstnämnda gruppen. För båda svarsgrupperna är dock webbplatsen ett cent-
ralt och gemensamt användningsområde. 
 

6.4.2 Alternativ 
För det andra kan konstateras att webbplatsen – tillsammans med annan me-
dierad religion – för en grupp ungdomar utan aktivt församlingsengagemang, 
används som ett alternativ till ett sådant engagemang. Björn, Felipe och Uno 
kan likväl som Heli upprätthålla sin tolkningsmiljö med hjälp av medierad 
religion, som exempelvis religion på Internet. I kapitel 2 introducerades be-
greppet plausibilitetsstruktur. Berger & Luckmanns begrepp innebär att en 
individ, för att kunna upprätthålla en minoritetsuppfattning behöver få stöd 
för denna uppfattning genom att få den bekräftad av andra. I detta samman-
hang skulle Kenneth Copelands direktuppspelade predikningar över Internet 
(Björn), Nya Dagens nätupplaga (Felipe) eller Bibelsajtens frågelåda och 
diskussionsgrupper (Heli) fungera på delvis samma sätt som personer i ett 
lokalt församlingssammanhang kan göra. Genom dessa medierade religions-
former kan individen få bekräftelse av sin världsuppfattning och livstolk-
ning. Dessa skulle kunna sägas fylla samma funktion som den plausibilitets-
struktur av människor med samstämmiga uppfattningar som finns i ett lokalt 
sammanhang, exempelvis en ungdomsgrupp eller en församling. Denna kon-
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takt med likartade uppfattningar är nödvändig för att bekräfta individens 
världsuppfattning och livstolkning (Berger & Luckmann 1979 s. 180f). I 
avsnitt 7.4 återkommer jag till en diskussion av vilken betydelse använd-
ningen av medierad religion kan ha i detta sammanhang. 

6.4.3 Vägen ut – vägen vidare? 
Det lokala sammanhanget kan dock vara problematiskt, på flera sätt. Tove är 
med i flera olika sammanhang: Hon är med i en kör i Baptistkyrkan, hon 
deltar i Pingstkyrkans ungdomsgrupp där man även har en hel del bibelun-
dervisning, hon deltar i scouter i regi av Svenska Missionskyrkans Ung-
domsförbund, SMU. Tidigare är hon konfirmerad inom Svenska kyrkan. 
Kanske är det så att hennes intresse för att diskutera på Frälsningsarméns 
ekumeniska ungdomssajt Powerlife har att göra med att hon där kan vara 
friare och mer sig själv, än vad det finns möjlighet att vara vid exempelvis 
ungdomsgruppens bibelstudier. Tove upplever att hennes uppfattningar 
ibland inte delas av alla vid de bibelstudier hon tar del av i Pingstkyrkan. På 
nätet finner hon redskap för att bättre hantera mötet med sådana synsätt som 
präglar bibelstudierna. Vid dessa finner hon det inte lika lätt att argumentera 
utan hon finner en helt annan tillfredsställelse med diskussionen i sig i de 
nätfora hon besöker: 

TOVE: Det är så roligt att diskutera med dem [på Powerlife och Bibelsajten] 
för de blir så sura! (skratt) /…/ Senast var det så här radikala åsikter som typ 
att bibeln är helt sann och typ att man ska behandla sin blivande fru eller man 
som en syster eller bror innan bröllopet och… typ får inte lämnas ensamma 
och sådant där… Det är så roligt med dem som har så här väldigt, så där hår-
da principer och så…  

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



 178 

PETER: Det är en bra sajt, Bibelsajten, alltså. /…/ Sedan håller jag inte riktigt 
med dem alltid, och jag tycker vissa saker är dåliga. 

Sammanfattningsvis verkar för Peter och delvis också för Tove, webbplatsen 
(tillsammans med andra kristna webbplatser) användas som en ”väg vidare” 
i sökandet efter nya trosmiljöer. Båda använder religion på Internet för att 
hantera en upplevd osäkerhet eller otillfredsställelse med sitt församlings-
sammanhang. För Peter handlar det om att med hjälp av religion på Internet 
hitta till ett nytt församlingssammanhang som passar honom bättre. För Tove 
handlar det om att med hjälp av religion på Internet hitta argument och stra-
tegier för att hantera de diskussioner som en del av hennes lokala försam-
lingskontakter medför. 

6.4.4 Vägen in 
Religion på Internet kan också användas som en väg in i en församlingsge-
menskap. I undersökningsmaterialet finns exempel på en person som med 
hjälp av Bibelsajten och andra kristna medier söker information och kunskap 
kring bibel- och trosfrågor. Olof har varit kristen i ett halvår. Han går på 
ungdomsmöten i Pingstkyrkan, och ungdomssamlingar inom den ”parakyrk-
liga” ungdomsorganisationen Young Life. I sitt sökande tar han del av flera 
olika medierade källor för att fylla på sin nyvunna tro, inte minst via Inter-
net. Av detta framgår hur webbplatsen kan användas i vissa specifika situa-
tioner. Användningen av webbplatsen bidrar med ytterligare information och 
redskap för att underlätta integrationen av en individ i ett nytt meningssam-
manhang. Mediets möjligheter till interaktivitet är tillsammans med tillgäng-
ligheten till information väsentliga aspekter som ytterligare bidrar till etable-
randet av en tillhörighet till en ny livsåskådningsmiljö (McGuire 2002 s. 81-
91). Detta bekräftar tidigare forskning som pekat på att religion på Internet 
kan fylla en integrerande funktion vid olika former av isolering (Lövheim 
2004a s. 265, Campbell 2005 s. 176-181). Med isolering avses här att en 
person saknar tillgång till resurser eller kapital, i form av sociala relationer, 
språk och symboler som utgör kritiska element i integrationsprocessen i en 
grupp. För att underlätta sitt nya engagemang i en grupp krävs att individen 
tillägnar sig såväl nya sociala relationer som språk och symbolanvändning. 
Detta kan bland annat ske genom användning av religion på Internet.  

6.4.5 Kontaktyta - tittfönster 
Slutligen förekommer ett förhållningssätt till religion på Internet som känne-
tecknas av varken gudstjänstdeltagande eller tidigare engagemang. Disa 
använder webbplatsen som en kontaktyta, eller ett tittfönster. Som intresse-
rad av ”religion, astrologi, mytologi” tillbringar hon ”fem timmar dagligen” 
på nätet, där hon söker information och olika livstolkningar och diskuterar 
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dessa med andra. Hon vill ifrågasätta och tycker att det är intressant att för-
söka förstå olika faktorer bakom det svenska samhället. Hon är dock starkt 
skeptisk till varje försök till evangelisation eller proselytism oavsett vilket 
medium. Disa uppfattar det som försök att ”locka svaga människor”. 

DISA: Jag tycker det är lite fel att göra reklam /…/ Det är mer som att de mås-
te värva kristna och det tycker jag är fel, då blir det mer som en sekt tycker 
jag. /…/ Det känns mer som att de försöker värva svaga människor till att tro 
på något.  

För Disa fungerar webbplatsen som en kontaktyta, eller ett tittfönster. Hon 
använder gärna Bibelsajten, men också bibeln.se och andra webbplatser för 
att först läsa bibeln, vilket hon gör genom att ”klippa och klistra”, och sedan 
diskutera skilda tolkningar. Särskilt uppskattar hon här Bibelsajtens diskus-
sionsforum respektive frågelåda.   

Inte heller Viktor ser sig som kristen, men han är mycket intresserad av 
att diskutera frågor bland annat med utgångspunkt i bibeln. Han menar dock 
att han ställer höga krav på dem han diskuterar med och menar sig under 
gymnasietiden ha blivit besviken på kristna som enligt honom betedde sig 
”på ett svekfullt sätt” i förhållande till de höga krav som han säger sig ha på 
kristna (till skillnad mot troende i allmänhet). För Viktor är det såväl med en 
kristen vän som med hjälp av nätet, bland annat på Bibelsajten, som han för 
sina diskussioner.  

VIKTOR: Det är viktigt /…/ att man skapar sig en egen bild. Och inte bara 
lyssnar på vad andra säger att så här och så här och så här är det. Punkt. Utan 
tänka själv. Och sedan om man behöver hjälp, fråga vad de tror. Samma sak, 
det sade även en ungdomspastor som var på besök i skolan. Han sade hela ti-
den att ”jag tror att det är så här men jag vet inte att det är så här”. Det är 
viktigt att veta hela tiden att det är inte bara på ett sätt. 

Också för sin övriga medieanvändning upplever Viktor att en mångfald av 
källor ger en mer nyanserad bild. Som exempel på detta kan ses att han re-
gelbundet läser så skilda nättidningar som Aftonbladet, Svenska Dagbladet 
och den syndikalistiska yelah.net171. På Bibelsajten menar han att detta hans 
intresse för en åsiktsmångfald bland annat kommer till uttryck i frågelådans 
kommentarfunktion:  

VIKTOR: För ibland så känns det som att det är väldigt olika svar som man får 
beroende på vem det är som svarar. Det är det som är så bra att man kan läg-
ga till kommentarer till vad andra svarat. För det finns ju hur många olika sätt 
som helst att se på hur man ska tolka det liksom. (INTERVJUARE: Du tycker det 

                               
171 Syndikalistisk nättidskrift som funnits på Internet sedan 1994, www.yelah.net (2004-12-
01, 14.50) 
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är bra?) VIKTOR: Jag tycker det är bra. För som sagt det är bättre med flera 
synvinklar än en. 

Även för Ylva innebär religion på Internet möjligheter: för Ylva fungerar 
Internet som ett lexikon, men utöver informationssökning privat och i sam-
band med studier och lärarsysslor, håller hon också kontakt med vänner via 
MSN, e-post och SMS via nätet. Ur undervisningssynpunkt ser hon stora 
möjligheter med att bibeln sprids också i andra former än som bok, då serier, 
dataspel eller tidningsmagasin enligt Ylva kan bidra till att väcka ett intresse 
hos eleverna. Bibelsajtens frågelåda tycker Ylva är:  

YLVA: Jättebra, eftersom då är det ju barn och ungdomar – elever, som får 
ställa frågor - vilken fråga som helst! Och jag har alltså läst de konstigaste 
frågor. Att ’jag är en klassisk satanist eller djävulsdyrkare’ eller vad det stod 
och så frågade de hur kristendomen ser på det här. Då sitter en helt seriös 
person och svarar och liksom svarar inte att ’vad dum du är som frågar så 
här’, utan man svarar. Och visar på att så här tycker jag. Att man inte ska för-
trycka människor för vad de tror. Det tycker jag, det är liksom inget fördö-
mande på den sidan. Det går att ställa vilken fråga som helst. Så får man ett 
svar.  

6.4.6 Bibelsajtens funktion för de intervjuade ungdomarna 
I detta avsnitt har jag visat att webbplatsen används på olika sätt. För svars-
personer med ett aktuellt engagemang i en kristen kontext, används webb-
platsen som komplettering till det lokala religiösa engagemanget (Campbell, 
2005 s. 176-181). Detta sker på två olika sätt: dels ett mer omfattande genom 
att därutöver också en rad olika medier, med ett huvudsakligen likartat reli-
giöst innehåll, bidrar till att upprätthålla en specifik världsuppfattning och 
bibeltolkning; dels ett mindre omfattande sätt, genom att individen håller sig 
med olika medier med både religiöst och profant innehåll. Det religiösa in-
nehållet kompletterar det lokala trosengagemanget samtidigt som den övriga 
medieanvändningen speglar ett uttryck för en vidare kulturtillhörighet. Detta 
visar att den livsåskådningsmiljö som omger den symboliska bibeltolkningen 
är mer inklusiv. Annorlunda uttryckt är den mer allmänkulturellt integrerad, 
till skillnad från en något mer antagonistisk minoritetsposition som karaktä-
riserar den tolkningsmiljö som omger den bokstavliga bibeltolkningen. 

För svarspersoner med ett tidigare men inte aktuellt församlingsengage-
mang, används webbplatsen som ett alternativ. Dessa ungdomar kan med 
hjälp av medierad religion upprätthålla de värderingar och den bibelsyn som 
de tillägnat sig genom ett tidigare församlingsengagemang. ”Vägen ut” är ett 
tredje användningsmönster, för den händelse tolkningssammanhanget i den 
lokala kontexten upplevs mindre tillfredsställande. Det lokala relativiseras 
genom att det genom användning av webbplatsen får konkurrens av andra 
tolkningar. Genom Internet och andra medier kan individen finna nya, för 
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honom eller henne mer ändamålsenliga tolkningsmiljöer. Detta innebär för 
det fjärde att webbplatsen också kan användas som ”vägen in” för ungdomar 
som kan betecknas som ”sökare” eller nyomvända. Ytterligare en använd-
ning av webbplatsen är, för det femte, som kontaktyta eller tittfönster. Män-
niskor utan personliga relationer till en religiös grupp kan anonymt ta del av 
en grupps tolkningar och interna diskussioner kring trostolkning och värde-
ringar. Det är rimligt att anta att denna funktion kan ha betydelse för unga 
människors bild av religion.  

Denna genomgång visar att webbplatsen används på skilda sätt antingen 
som ett komplement till ett lokalt engagemang i en församling, eller som en 
kontaktyta med ett tolkningssammanhang man tidigare i livet haft kontakt 
med. Intressant är också att webbplatsen används som ett sätt att kunna ta del 
av en religiös diskurs utan att ha personliga kontakter eller fysiska möten. 
Undersökningen visar därmed att flera av användningssätten speglar en mer 
privat och pluralistisk livsåskådningssituation. Samtidigt vill jag mena att 
undersökningen också speglar behovet av en relation till en vidare kulturell 
kontext som för flertalet i studien representeras av ett församlingsengage-
mang. I det sammanhanget är det värt att notera det tydligt kompletterande 
användningsmönstret för webbplatsen. 

Även om intervjustudien är begränsad till sin omfattning bidrar denna 
genomgång av intervjumaterialet till att användningen av Bibelsajten, som 
ett exempel på religion på Internet, blivit ytterligare belyst. Intervjumateria-
let visar att religion på Internet verkar kunna fungera såväl som komplement 
till en lokal religiös grupp och som en fristående, alternativ arena för kom-
munikation kring religiösa frågor och livsfrågor.  

6.5. Bibelsynsuppfattning och 
användning av webbplatsen 

För att besvara avhandlingens tredje forskningsfråga, nämligen hur bibel-
synsuppfattningen hos dem som använder webbplatsen sammanhänger med 
deras skilda sätt att använda densamma, går jag nu vidare till att sammanföra 
de observerade användningsmönstren med de aktualiserade bibelsynsupp-
fattningar som presenterades i avsnitt 6.3.  

Genomgången i avsnitt 6.4 visade att webbplatsen används på två olika 
sätt för ungdomarna i förhållande till ett församlingsengagemang. Dessa 
användningssätt illustreras i raderna i den modell som återfinns i figur 9: För 
det första används webbplatsen som ett komplement till ett lokalt försam-
lingsengagemang, för det andra som ett alternativ till ett lokalt församlings-
engagemang. Genom att från avsnitt 6.3.3 tillföra resultatet av genomgången 
av de aktualiserade bibelsynsuppfattningarna kan studeras hur dessa sam-
manhänger med användningssätten. Figuren visar att användningen av 
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webbplatsen kan fylla flera funktioner. Dessa funktioner illustreras i model-
lens kolumner: För det första använder de intervjuade ungdomarna religion 
på Internet för att bekräfta den bibelsyn och tolkningstradition som han/hon 
har socialiserats in i, för det andra för att utveckla de tolkningsalternativ som 
han/hon har, och för det tredje för att utmana tolkningsmönster som uppfat-
tas såsom problematiska ur främst ett jämställdhetsperspektiv. Sammanför 
man dessa variabler, tydliggörs bilden av de aspekter som samvarierar när 
ungdomarna i intervjuerna talar om olika sätt att använda Bibelsajten och hur 
de uppfattar de aktuella bibeltexterna. 
  
 
 Bekräfta Utveckla Utmana 
Komplement 
till försam-
lingsengage-
mang 

Bokstavlig bibelsyn  
Essentialistisk köns-
förståelse 
Intensivt lokalt enga-
gemang 

Symbolisk bibelsyn 
Symbolisk köns-
förståelse 
Lokalt engagemang

Symbolisk bibelsyn 
Symbolisk – kritisk 
könsförståelse 
Lokalt engagemang 

Alternativ till 
församlings-
engagemang 

Bokstavlig bibelsyn 
Essentialistisk köns-
förståelse 
Inget eller endast 
sporadiskt lokalt enga-
gemang 
 

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

Humanistisk bibelsyn  
Humanistisk köns-
förståelse 
Inget lokalt engage-
mang 
 

Figur 9. Modell över hur de intervjuade ungdomarnas bibelsynsuppfattning sam-
manhänger med deras sätt att använda Bibelsajten. 

För det första framträder en kategori som använder religion på Internet som 
ett komplement till sitt lokala församlingsengagemang. För denna kategori är 
Bibelsajten ett av flera massmedier, där kristen populärmusik, kristen för-
kunnelse via kassett och video liksom kristna tidningar är andra mediegen-
rer. Ungdomarna i denna kategori bekräftar med hjälp av webbplatsen den 
bokstavliga bibelsyn och den essentialistiska könsförståelse som också det 
lokala engagemanget ger stöd för. Användningen fyller därmed en bekräf-
tande funktion. För att upprätthålla denna från majoritetskulturen avvikande 
uppfattning, upprätthåller gruppen en hög aktivitetsnivå med hjälp av såväl 
mänskliga som massmedierade möten. I denna svarsgrupp förekommer ock-
så läromässiga invändningar mot vissa inslag på Bibelsajten, vilken man 
ibland uppfattar som ”flummig” och alltför ”öppen”.172  

                               
172 Min bild av de församlingar där de intervjuade ungdomarna har ett aktuellt eller historiskt 
engagemang baseras på informanternas utsagor. Genom min yrkesutbildning respektive yr-
keserfarenhet som teolog, ämneslärare och församlingspedagog tror jag mig också på ett 
rimligt sätt kunna bedöma informanternas utsagor i förhållande till den tolkningsmiljö de 
beskriver. Samtidigt måste framhållas att det inte kan uteslutas att ett ytterligare materialtill-
skott i form av observationer av svarspersonernas ”hemförsamlingar” skulle bidra till en 
nyansering av denna bild (jfr Linderman 1995 s. 172). 
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För det andra framträder en kategori, som förvisso också använder religi-
on på Internet som ett komplement till sitt lokala församlingsengagemang 
De tar del av flera olika slags medier, inte främst kristna, och de uppskattar 
mötet mellan olika uppfattningar och tolkningar. För denna kategori fyller 
alltså användningen funktionen att utveckla den tolkning som de bär med 
sig. De har en symbolisk bibelsyn och deras könsförståelse kan betecknas 
som symbolisk då skapelseberättelsen diskuteras. De använder inte bara 
kristna medier varför man kan säga att deras massmedierade livsåskåd-
ningsmiljö är mer pluralistisk och allmänkulturellt orienterad, jämfört med 
föregående kategori.  

En tredje kategori har ett församlingsengagemang och använder religion 
på Internet för att utmana den tolkning som de uppfattar utgör problem för 
deras religiösa förståelse av genusaspekten i den aktuella bibeltexten. Deras 
medieanvändning är, i likhet med föregående grupps, mer pluralistisk och 
allmänkulturellt orienterad. Därmed avses att de för textens förhållande till 
en naturvetenskaplig beskrivning av tillvarons uppkomst applicerar en sym-
bolisk tolkning, medan de för könsordningen i texten problematiserar frågan. 
De anser inte i samma utsträckning som föregående kategori, att könsord-
ningen bör tolkas symboliskt. De har snarare problem med att se något reli-
giöst budskap över huvud taget i texten i detta avseende. Det som därmed 
skiljer denna kategori från föregående, är graden med vilken de uppfattar 
könsordningen som den kommer till uttryck i den aktuella bibeltexten som 
problematisk. Det är värt att notera att det är främst unga kvinnor som hör 
till denna kategori. Min tolkning är att denna grupp använder religion på 
Internet för att försöka komma tillrätta med svårigheter i bibeltexten på vik-
tiga områden där de inte funnit tillräckligt stöd i sina lokala församlingar. 
Därmed utmanar de tolkningsmodeller som uppfattas komma i konflikt med 
deras egna synsätt respektive det omgivande samhällets övergripande jäm-
ställdhetsideologi. 

En fjärde kategori utgörs av dem som använder religion på Internet som 
ett alternativ till ett församlingsengagemang, emedan de inte har ett regel-
bundet sådant engagemang idag. Genom att via olika medier, som till exem-
pel Internet, hålla kontakten med tolkningsmiljöer där de tidigare, i de flesta 
fallen, varit aktiva, upprätthåller dessa ungdomar en bokstavlig bibelsyn och 
en essentialistisk könsförståelse. Med hjälp av webbplatsen och andra kristna 
medier förmår de vidmakthålla värderingar som är i minoritetsställning i 
samhället trots att de inte fysiskt deltar i en subkultur som odlar dessa värde-
ringar. Internet tillhandahåller med andra ord något som jag skulle vilja kalla 
en virtuell plausibilitetsstruktur (jfr Berger & Luckmann 1979 s. 180f)173. 
Religion på Internet fungerar alltså bekräftande för denna grupp.  

För det femte framträder en kategori ungdomar som har det gemensamt 
att de inte deltar i gudstjänster. Dessa ansluter sig till en symbolisk bibelsyn 
                               
173 Jag utvecklar detta resonemang i avsnitt 7.4. 
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och deras könsförståelse kan karaktäriseras som symbolisk. Med hjälp avan-
vändningen av Internet kan dessa ungdomar hålla kontakten med en tolk-
ningsmiljö som de inte längre deltar i rent fysiskt, såväl som hitta nya repli-
punkter mot vilka de bättre kan relatera sig. För dessa ungdomar fyller alltså 
Internet en utvecklande funktion.  Vare sig det möjliggör en kontakt med 
bibeltolkningssammanhanget utan lokalt engagemang, eller om individen 
med hjälp av Internet hittar ett nytt tolkningssammanhang som passar veder-
börande bättre, medför användningen av webbplatsen i dessa fall att ungdo-
marna förmår bibehålla och utveckla sin bibelanvändning och bibeltolkning. 
De avser inte att avveckla denna.  

För det sjätte finns en grupp av ungdomar vilka kan betecknas som be-
traktande religion genom det ”tittfönster” Bibelsajten fungerar som. Denna 
grupp utmärks av ett icke-engagemang i församling. Religion på Internet 
används för att nå en ökad förståelse för religion och dess inverkan på histo-
riska, kulturella och samhälleliga faktorer och för att kunna fråga och ifråga-
sätta företeelser och tolkningar. Genom Internet, exempelvis i form av Bi-
belsajten, kan individer utan någon egen personlig relation till ett religiöst 
tolkningssammanhang, på detta sätt ta del av en religiös grupps interna dis-
kussion och tolkningsprocess. Webbplatsens frågelådan möjliggör en anon-
nym interaktivitet där religiösa företrädare kan kontaktas även i känsliga 
frågor. Tillsammans med den möjlighet som Internet innebär att ta del av en 
grupps interna diskurs kring frågor som före introduktionen av mediet berör-
des i mer eller mindre slutna grupper, medför detta att Internet möjliggör 
överskridande av sådana sociala barriärer som förekommer i den fysiska 
verkligheten. Denna kategori utmärks av en humanistisk bibelsyn och en 
humanistisk könsförståelse.  

Sammanfattningsvis har intervjuundersökningen belyst hur bibelsynsupp-
fattningen hos dem som använder webbplatsen sammanhänger med deras 
skilda sätt att använda webbplatsen. Användningen av webbplatsen kan fylla 
en bekräftande, en utvecklande eller en utmananade funktion.   

På grund av den möjlighet till kontakt med en plausibilitetsstruktur som 
webbplatsen innebär, kan individen hålla sig kvar i en tolkningsmiljö, även 
om man inte längre är engagerad lokalt i en församling. Religion på Internet, 
här studerad genom exemplet Bibelsajten, förefaller också fungera som en 
väg vidare till för individen mer adekvata tolkningssammanhang. Dessutom 
bidrar webbplatsen med redskap för att förhålla sig till bibeltolkningssam-
manhang av vilka man inte är en del. 

6.6. Sammanfattning av kapitlet 
Uppgiften i detta kapitel var att belysa det tredje ledet i avhandlingens fråge-
ställning, nämligen hur bibelsynsuppfattningen hos dem som använder en kris-
ten webbplats ”om bibeln och kristen tro” riktad mot ungdomar, sammanhänger 
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med deras skilda sätt att använda densamma. Kan användningen av en kristen 
webbplats om bibeln ses som uttryck för mer avtraditionaliserade förhållnings-
sätt till bibeln, och i så fall under vilka förutsättningar? Frågan som därmed 
belyses är om användningen av bibeln via nya medier, t ex i form av Bibelsajten, 
kan ses som försvagning av traditioner, religionens individualisering, respektive 
sakralisering av självet. 

Denna uppgift realiserades med hjälp av intervjuer med 23 av de ungdomar 
som deltagit i användarenkäten på den webbplats om bibeln och kristen tro som 
redovisades tidigare, intervjuades om religiös bakgrund, engagemang, bibelan-
vändning, och erfarenheter av religion på Internet. Dessutom genomfördes en 
receptionsstudie i syfte att belysa om intervjupersonernas förhållande till bibeln 
som religiös auktoritet på något sätt kunde sättas i relation till deras bruk av 
medierad religion i allmänhet och webbplatsen i synnerhet. Intervjupersonerna 
var av båda könen, mellan 15-24 år och hade varierande religiös bakgrund.   

Intervjuundersökningen indikerade, att Bibelsajten används som ett komple-
ment respektive ett alternativ till lokalt församlingsengagemang. Genom recep-
tionsstudien av en bibeltext, fann jag att religion på Internet kan användas både 
för att bekräfta, utveckla eller utmana den trosbild som ungdomarna för med sig 
till Bibelsajten. Förenar man dessa aspekter, framträder sex sätt att använda 
Bibelsajten och religion på Internet: 1) komplement till församlingsengage-
mang/bekräfta; 2) komplement/utveckla; 3) komplement/utmana; 4) alterna-
tiv/bekräfta; 5) alternativ/utveckla; respektive 6) alternativ/utmana.  

Intervjustudien visar att den anonyma kontaktmöjligheten på Internet i 
allmänhet och i detta fall just Bibelsajten, tillhandahåller redskap för att han-
tera också frågor som kan vara känsliga i ett lokalt sammanhang. Ungdomar 
verkar kunna använda Bibelsajten och religion på Internet som en väg mot 
ett ”friare” förhållningssätt gentemot religiösa institutioners krav på enga-
gemang eller anslutning till en specifik tolkningsprincip. Om detta tolkas 
som ett frigörande av religionen från dess förankring i sociala grupper och 
gemenskaper, är det rimligt att uppfatta denna process som medförande en 
förvandling av religionen/bibeln till en kulturell resurs som kan användas för 
flera olika syften. Medieringen av bibeln via Internet skulle enligt intervju-
studien således bidra till en rörelse i avtraditionaliserande riktning, i den 
meningen att traditionella tolkningsmönster och de sociala sammanhang där 
dessa traderas får konkurrens av andra tolkningsalternativ som individen kan 
relatera till, på en gång individuellt och socialt, via Internet. Värt att notera 
är att studien indikerar att också individer som inte är regelbundna bibelläsa-
re tycks omfattas av detta. Traditionens försvagning och religionens indivi-
dualisering synes som de aspekter av avtraditionalisering som här tydigast 
framträder. Dessa slutsatser utgör intervjustudiens huvudresultat, och det 
finns anledning att vidare utveckla hur dessa, sedda tillsammans med resulta-
ten från de tidigare två kapitlen, bör tolkas i ljuset av avhandlingens teoretis-
ka perspektiv. Detta blir uppgiften för den sammanfattande analysen 
i kapitel 7. 
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7 Sammanfattande analys 

Avhandlingens forskningsfrågor rör sig kring tre områden. Inledningsvis 
efterfrågades på en mer allmän nivå vilka i Sverige som kommer i kontakt 
med bibeln på olika sätt – direkt och indirekt. Når bibeln via olika medier 
utanför kyrkorna, eller är det företrädesvis de regelbundna bibelläsarna i 
kyrkor och samfund som också använder sig av dessa medieringsformer av 
bibeln? Denna fråga besvarades i kapitel 4. För det andra, och mer specifikt, 
söktes genom en fallstudie kunskap om användningen av en vald webbplats 
om bibeln och kristen tro, riktad mot ungdomar. I kapitel 5 visades vilka som 
använder sig av en sådan webbplats och vilka olika användarmönster som 
kunde identifieras. För det tredje eftersöktes i kapitel 6 närmare kunskap om 
hur användarna av nämnda webbplats med hjälp av densamma förhåller sig 
till bibeln som auktoritet, sett i förhållande till deras lokala församlingar. 
Annorlunda uttryckt visades där hur bibelsynsuppfattningen hos dem som 
använder webbplatsen sammanhänger med deras skilda sätt att använda den-
samma. Avsikten med detta kapitel är att summera och syntetisera de redovi-
sade huvudresultaten i form av en teoretisk diskussion. Jag har valt att 
disponera framställningen utifrån fyra teman som förefaller relevanta. Däref-
ter följer en konklusion och frågor för fortsatt forskning. 

7.1. Bibeln – viktig fast på mina egna villkor 
Med hjälp av material från befolkningsundersökningar visade jag i kapitel 4, 
att den enskilda bibelläsningen vid en jämförelse mellan millennieskiftet och 
första hälften av 1980-talet, förefaller relativt resistent mot den svaga men 
konsistent neråtgående trend som för motsvarande tid konstaterats rörande 
frekvensen för regelbundet gudstjänstdeltagande i Sverige. Min undersök-
ning av svenska folkets förhållande till bibeln indikerar att det finns något 
slags spänning mellan å ena sidan en mindre, intensivt religiöst engagerad 
och regelbundet bibelläsande grupp och å den andra en betydligt större grupp 
som istället för att läsa bibeln, snarare kommer i kontakt med den i andra 
former, och mer sporadiskt. Denna andra grupps intresse för bibeln ter sig 
mer allmänkulturellt. Detta bör tolkas som att bibeln inte bara har en religiös 
funktion utan också en kulturell funktion. 

Svenskarnas bibelsyn har under motsvarande period förändrats i avtradi-
tionaliserande riktning. Religiösa bibelsynsuppfattningar minskar under pe-
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rioden och avtraditionaliserade uppfattningar ökar i omfattning, genom att 
humanistiska bibelsynsuppfattningar, och då särskilt den allmän-litterära 
bibelsynsuppfattningen vinner insteg174. Samtidigt tror omkring hälften av de 
svarande i ett representativt befolkningsurval, att bibeln kommer att vara 
viktig för svensk kultur i framtiden inom områdena litteratur respektive sko-
la. Endast mindre andelar tror att bibeln kommer att vara helt betydelselös 
för framtidens kultur. Sammantaget indikerar detta att bibeln tycks fylla en 
kulturell betydelse.  

Jag vill nu diskutera om detta komplexa sätt att förhålla sig till bibeln kan 
förstås som ett uttryck för eller en länk i den kedja av kollektiva minnen som 
i någon slags mening fyller en integrerande funktion i den svenska kulturen 
och det svenska samhället. Som också behandlades i kapitel 2 menar Danièle 
Hervieu-Léger (2000), att religionen fungerar som kollektivt minne. Detta 
upprätthålls både av religiösa institutioner och genom den kedja av traditio-
ner som binder individen samman med det förgångna, det nuvarande och det 
kommande. Det centrala i individens religiositet, framhåller Hervieu-Léger, 
är relationen till denna större kollektiva tradition, och inte främst försanthål-
landet av vissa trossatser. I det avseendet påminner hennes resonemang om 
den kritik mot sekulariseringsparadigmets grundantaganden som José Casa-
nova lanserat (1994). Enligt Hervieu-Léger är det två företeelser som blir 
problematiska för det kollektiva minnet i (sen)moderniteten: dels har kun-
skapen om minnets innehåll minskat och fragmentiserats, vilket bidragit till 
en kollektiv minnesförlust, dels har minnet avinstitutionaliserats, samtidigt 
som känslans samhörighetsskapande funktion uppvärderats. Detta menar jag 
också överensstämmer med den genomgång av befintlig forskning kring 
ungdomars värderingar och religiösa engagemang som presenterades i kapi-
tel 2. Med detta har Hervieu-Léger fångat något av det senmoderna samhäl-
lets dilemma: svårigheten är att både upprätthålla en gemensam meningssfär, 
i en kultur som fragmentiserats och endast bärs vidare av så kallade små 
minnen, och att upprätthålla ett gemensamt minne som bygger på upplevelse 
och känsla (Bäckström et al. 2004 s. 160). Av särskilt intresse för mitt reso-
nemang är hennes tanke om att det mitt i fragmentiseringen skapas nya ytor 
för kommunikation. Privatisering och pluralism leder enligt denna tankelinje 
inte bara till collective amnesia, utan också till att nya minnen utvecklas, 
som skapar en egen historia och framtid175. Dessa minnen är inte nödvän-
digtvis religiösa, men blir det när de länkas till det kollektiva minnet. Bäck-
ström et al (2004 s. 160) påpekar att det är viktigt att identifiera de arenor 
som bidrar till denna ”sammanlänkningsprocess”, som gör det möjligt att 
återskapa gemenskaper, men nu på frivillig grund. I denna nya voluntaristis-
ka situation är le pélérin (pilgrimen, den sökande) och le converti (den oftast 
                               
174 Benämningarna för skilda bibelsynsuppfattningar diskuterades i avsnitt  4.3 
175 Som också påpekats av Davie (1996 s. 113) kan i Hervieu-Legérs (1993/2000) resonemang 
noteras två dimensioner av det kollektiva minnet: dels en kognitiv, dvs. ett visst intellektuellt 
innehåll, berättelser etc. dels en social/rituell. Det återstår ännu att belysa hur dessa förhåller 
sig till varandra när det gäller utvecklandet av nya minnen.  
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unga människan som väljer och skiftar mellan olika livsåskådningsalternativ 
och former för engagemang) betydligt vanligare förekommande än de förhål-
landevis onyanserade kategorier som hittills traditionellt använts inom reli-
gionssociologin – kyrkobesökare (pratiquant) respektive icke kyrkobesökare 
(nonpratiquant) (Hervieu-Léger 1999).  

Jag skulle vilja föreslå att medierad religion fungerar som en sådan arena, 
eller yta för kommunikation. Jag menar att medierad religion kan användas 
för att relatera individen till ett kollektivt minne. Inte för att svenska folket i 
allmänhet ansluter sig till uppfattningar om att bibeln är Guds ord och därför 
bokstavligen sann. Sådana uppfattningar är, som jag visade, förhållandevis 
ovanliga, och befinner sig dessutom i svag tillbakagång, på bekostnad av 
uppfattningen att bibeln ”bara är en vanlig bok”. Inte heller på det sättet att 
några större andelar av befolkningen regelbundet deltar i gudstjänster och 
aktiviteter i kyrkor och samfund, där reproduktionen av det kollektiva min-
net i form av tal och undervisning om bibeln utgör en väsentlig del. Allt färre 
gör ju detta, och minskningen är särskilt markant i ungdomsgenerationen. 
Utan kanske just därför att svenskarna i allmänhet inte deltar i kyrkliga or-
ganiserade verksamheter med någon större frekvens. Medierad religion före-
faller, såvitt framgår av såväl mina empiriska iakttagelser om de indirekta 
bibelkontakterna, användarmönstren gällande Bibelsajten, som intervjuun-
dersökningen bland ungdomar som använder Bibelsajten, tydligt nå utöver 
gruppen av redan organiserat religiöst aktiva. Att medierad religion används 
av vidare grupper än de regelbundna gudstjänstdeltagarna är ett förhållande 
som också bekräftas av Lindermans (2001 s. 232) observationer rörande 
användningen av televiserade gudstjänster. I det aktuella fallet är det, annor-
lunda uttryckt, vanligare att ha kontakt med bibeln på något annat sätt än 
genom att läsa den som bok. Just de utspridda indirekta bibelkontakterna 
visar att en stor del av befolkningen håller en viss, om än sporadisk – eller 
mindre frekvent, kontakt med bibeln. Samtidigt tror stora andelar, omkring 
hälften, av svarspersonerna i det representativa befolkningsurvalet att bibeln 
är viktig för framtidens svenska kultur inom så centrala områden som skola 
och litteratur. Även bland grupper som helt saknade egen kontakt med bibeln 
förekom denna uppfattning.  

Min tolkning av detta är att bibeln kan sägas utgöra en del av detta kollek-
tiva minne. Också väsentliga andelar av befolkningen i allmänhet, utöver de 
regelbundet organiserat religiösa, relaterar sig tycks alltså med hjälp av den 
medierade religionen till denna aspekt av det kollektiva minnet. Den tradi-
tionella distinktionen pratiquant - nonpratiquant visar sig i detta samman-
hang otillräcklig. Förändringen av svenskarnas bibelsynsuppfattningar utgör 
ytterligare ett tecken på den allmän-kulturella orienteringen av svenska fol-
kets förhållande till bibeln. Min poäng är att det är alltför enkelt att förstå 
detta som privatisering. Det är det kollektiva minnet som man förhåller sig 
till på en publik arena, men på sina egna villkor.  
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7.2. Generationsskillnader 
De yngre generationerna läser inte bibeln riktigt lika ofta som övriga, främst 
äldre åldersgrupper. Detta framgick i kapitel 4. Jämförelsen av åldersskillna-
derna avseende bibelinnehav, regelbunden bibelläsning, indirekta bibelkon-
takter respektive syn på bibeln gav i samtliga fall vid handen att de yngre 
generationernas förhållande till bibeln ter sig mer avtraditionaliserat än de 
medelålders och äldre generationerna. Härmed avses att traditionen att läsa 
bibeln har lägst anknytning bland ungdomar, att de också har färre indirekta 
bibelkontakter, samt att ungdomar också i större utsträckning hyser en all-
män-litterär bibelsynsuppfattning. Traditionella, religiösa bibelsynsuppfatt-
ningar ersätts genom generationsvisa utbyten av en uppfattning enligt vilken 
bibeln är att anse som vilken bok som helst.  

Medan mottagandet av NT-81 i mitten av 1980-talet leddes av ungdomar-
na på de medelålders och äldres bekostnad, ter sig situationen som den om-
vända vid mottagandet av Bibel 2000: De yngre är nu de som i minst ut-
sträckning tagit del av den nya bibelöversättningen. Detta sammanhänger 
bland annat med den tidigare (i kapitel 2) behandlade sjunkande konfirma-
tionsfrekvensen, vilken där sammankopplades med faktorer som urbanise-
ring, individualisering samt migration och ökad pluralism. Den sjunkande 
konfirmationsfrekvensen har betydelse för mottagandet av den nya bibel-
översättningen på två sätt: dels direkt, genom att färre ungdomar av försam-
ling eller anhöriga får en bibel i samband med konfirmationen; dels indirekt, 
genom att allt färre möter den nya bibelöversättningen genom användning i 
konfirmandundervisningen. Samtidigt bör också noteras att olika lång tid 
förflutit mellan lansering och undersökningstillfälle, samt att det kan finnas 
skillnader i lansering mellan de båda utgåvorna, som kan bidra till skillna-
derna i ungdomarnas mottagande av Bibel 2000 (år 2001) jämfört med för-
hållandena för NT-81 (år 1984). 

Dessutom visades i kapitel 4, att andelen som aldrig läste bibeln var högre 
i yngregrupperna än i övriga åldersgrupper. Denna iakttagelse är konsistent 
med tidigare forskning från 1980-talet. Om man antar att individens religiösa 
engagemang förblir i stort sett oförändrat allteftersom individen åldras (Pet-
tersson 1986 s. 52-55) utgör en sådan bekräftad observation en indikator på 
att framtidens regelbundna bibelläsande inte nödvändigtvis kommer att ligga 
kvar på dagens nivå utan sannolikt genom de generationsvisa utbyten som 
sker skulle kunna tänkas minska.  

För de indirekta bibelkontakterna fanns väntade samband med genera-
tionstillhörigheten: för äldregrupperna påvisades fler kontaktformer med 
bibeln, respektive högre frekvens för sådana kontakter, jämfört med ungdo-
marna (15-29 år). Emellertid framträdde lika tydligt ett område där samban-
den med ålder gick i motsatt riktning: kontakt med bibeln via Internet. Som 
klargjordes redan i kapitel 4 kan detta inte tolkas som att ungdomar i all-
mänhet läser och diskuterar bibeln på Internet, emedan det stora flertalet i 
åldersgruppen uppgav att de inte hade haft sådana bibelkontakter. Vad detta 



 191 

resultat visar är dock att kontaktvägen via Internet, för (åtminstone delar av) 
generationen för vilken Internet ”alltid” funnits, framstår som ett sätt att 
förhålla sig till bibeln. Min poäng är att individen på detta sätt söker, på i 
någon mening sina egna villkor, sin väg i förhållande till medierade delar av 
det kollektiva minnet. Ungdomarnas intresse för Bibelsajtens frågelåda och 
diskussionsmöjligheter skulle kunna ses som ett uttryck för detta. Frågan är 
vad detta nya sätt att närma sig bibeln innebär? 

Enligt Thomas Ziehe kan studier av ungdomar kasta ljus över allmänna 
tendenser i samhället (Fornäs 1993 s. 10, Ziehe 1986). Genom sin utsatta 
situation, sin benägenhet att prova nya företeelser och utforska alternativa 
förhållningssätt under en formbar tid i livet, samtidigt som de är starkt utsat-
ta för påtryckningar av skilda slag från olika håll – bl. a. föräldrar, skola, 
kommersiella aktörer och massmedier i vid mening – är ungdomsgeneratio-
nen intressant. I någon mening förebådar ungdomsgenerationen de föränd-
ringstendenser som påverkar samhället i stort, även om det tar tid innan alla 
åldersgrupper omfattas av förändringen. I det perspektivet är iakttagelsen om 
förhållandet mellan generationernas indirekta bibelkontakter intressant när 
det gäller religiös och social förändring. 

För att skapa en ökad förståelse av hur människor i det senmoderna Sve-
rige förhåller sig till bibeln på nya sätt, behöver nu Ziehes tankar om görbar-
hetens dubbla sidor föras in i resonemanget. Härmed kan något väsentligt 
fångas in som inte bara rör den senmoderna människans förhållande till poli-
tik och socialt engagemang, utan också gapet mellan hennes dokumenterade 
religiösa intresse eller intresse för existentiella frågor och hennes ”brist” på 
religiöst, i meningen organiserat engagemang. Som Ziehe också påpekar är 
den (unga) människan i den avtraditionaliserade situationen utlämnad med 
sina existentiella frågor176.  

Vad som tillkommit sedan Ziehes teorier publicerades, är nya medier av 
typ Internet. Även om jag, som framhölls i forskningsöversikten i avsnitt 2.9, 
menar att den tidiga Internetforskningens överdrivna entusiasm över mediets 
möjligheter med rätta nyanserats av empiriska studier som mer betonar den 
lokala miljöns fortsatta betydelse (exempelvis Campbell 2005, Højsgaard 
2004, Lövheim 2004a), är den fråga jag vill belysa vilken betydelse Internet 
har för ungdomarnas sätt att förhålla sig till bibeln. Den socialitet som finns i 
Internetanvändningen har framhållits av flera forskare (bl. a. Campbell 2005, 
Lövheim 2002, 2004a). Men det finns också anledning att i detta samman-
hang se närmare på ungdomars användning av en kristen webbplats om bi-
beln. 

Individintervjuerna visade tydligt att både ungdomar med ett aktuellt för-
samlingsengagemang, och ungdomar utan sådan bakgrund eller aktuellt en-
gagemang, använde medierad religion, t ex i form av Bibelsajten, för att 
ställa frågor, diskutera och skapa mening kring bibeln, på sätt som de upp-

                               
176 Även Hervieu-Léger framhåller detta (2003 s. 11). 
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levde att de inte kunde göra i sina lokala sammanhang.  Detta illustreras 
exempelvis av Lisas uttalande som citerades i avsnitt 6.4.1: 

 
LISA: Det är väl kanske inte något man direkt pratar med sina kompisar om, 
om de inte är troende eller vad man ska säga och det krävs ju ändå ganska 
mycket för att man ska gå och be att få prata med någon präst. 

Detta yttrande av en aktivt engagerad ung människa, belyser inte bara frag-
mentiseringen av det kollektiva minnet, utan kanske framför allt just ”gör-
barhetens dubbla sidor”. Det är här Internetmediet kommer in i bilden. För 
dem som har en relation till ett församlingssammanhang kan medierad reli-
gion, särskilt via Internet, fungera som tillhandahållare av redskap för att 
hantera både frågor av allmänmänsklig karaktär och frågor som av olika skäl 
i skilda sammanhang kan uppfattas som känsliga. Den sociala barriär som 
kan finnas inför att exempelvis söka kontakt med en präst (LISA: ”det krävs 
ju ändå ganska mycket”), eller någon i kamratkretsen (LISA: ”det är väl kan-
ske inte något man direkt pratar med sina kompisar om, om de inte är troen-
de”) kan delvis sammankopplas med religionens individualisering. Men det 
berör också vad Ziehe talar om som görbarhetens dubbla sidor, dvs. den 
inneboende svårigheten i senmoderniteten att omsätta intresse för politiska 
eller existentiella frågor i konkret handling, särskilt i kollektiv form.  

Härmed vill jag framhäva att det blir särskilt relevant att studera just hur 
förhållningssätten till en religiös och kulturell auktoritet och normkälla tar 
sig uttryck genom användningen av medierad religion, särskilt via nya medi-
er som Internet. I intervjustudien framkom att det inte var ovanligt att den 
nominella bibelsynsuppfattningen inte helt stämde överens med den som 
aktualiserades av bibeltexten. Som jag problematiserade i kapitel 6, kunde 
detta i och för sig tolkas som resultat av metodproblem och pedagogiska 
aspekter kring hur individer på olika abstraktionsnivåer skapar mening i en 
text. Emellertid menade jag där att det hellre bör tolkas som att det illustrerar 
svårigheten att ha en entydig och säker bibelsynsuppfattning i senmodernite-
ten. Min poäng är att just i denna situation av osäkerhet verkar Internet kun-
na spela en roll.  

Min reflektion från intervjustudien är att såväl för institutionellt engage-
rade som oengagerade, respektive såväl troende som icke-troende, fanns ett 
intresse för att diskutera frågor om bibel och kristen tro på Bibelsajten. Deras 
besök där och på liknande nätfora fyllde ett behov för dem. I det senmoderna 
samhället erbjuder religion på Internet en möjlighet att socialt behandla ett 
område som intresserar, men som i samhället generellt betraktas som en 
privatsak. Flera intervjuade (bl. a. Disa, Heli, Peter, Tove, Viktor, Ylva) 
uppger att de intresserar sig för att förstå mer om svensk eller västerländsk 
kultur och samhälle, höra hur andra resonerar etc. Detta förhållningssätt do-
minerar framför ett mer bekräftande som syftar mer till att webbplatser söks 
upp för att få reda på hur det ”är”. Detta gäller också den kategori som med 
en bakgrund i pingst- respektive trosrörelserna mest använde medierad reli-
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gion för att bekräfta den egna bokstavliga bibelsynen och den essentialistiska 
könsförståelsen. Också dessa använder Bibelsajten. De verkar inte vara där 
för att missionera eller proselytera. De möjligheter till diskussion och möten 
med skilda perspektiv som de där finner, finner de ovanligare i andra sam-
manhang de frekventerar, varför de upplevs meningsfulla177. Slutsatsen av 
detta måste bli att det är i brytpunkten mellan individ och kollektiv, yttre och 
inre auktoritet som medierad religion och den aktuella webbplatsen fungerar 
som mötesplats (figur 10). 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 
 

Figur 10. Medierad religion i brytpunkten mellan individ och kollektiv, yttre och 
inre auktoritet. 

Min poäng med att peka på socialiteten och det kollektiva i sammanhanget 
av bibeln på nätet, handlar om att det är just på ett förhållandevis anonymt 
sätt, men ändå socialt, och delvis kollektivt, som den senmoderna människan 
härmed kan förhålla sig till det kollektiva minnet. Via medier kan individens 
existentiella frågor ges en social behandling, länkad till (delar av) ett kollek-
tivt minne. I det aktuella fallet handlar det om minnet i form av bibeln i dess 
kulturella betydelse.  

Bibeln kan ses som en länk i minneskedjan. Man behöver inte tro på den, 
eller ta den till sig i sin helhet.178 Man kan ställa frågor om bibeln för dess 

                               
177 Nancy Ammerman uppmärksammade mig på detta i samband med en presentation av en 
del resultat från intervjustudien. 
178 Reimers (1995) diskuterar i sin analys av dopsamtal dissonansen mellan dopfamiljers 
användning av dopet ”som kultur” och de kyrkliga ämbetsbärarnas tal om dopet ”som kult”. 
Den kulturella användningen av religion ansluter också till Grace Davies tidigare introducera-
de begrepp vicarious religiosity. 

Yttre auktoritet 

Inre auktoritet 

Kollektiv 
Medierad  
religion Individ 



 194 

kulturella betydelse etc. I intervjustudien framkom att det var ett vanligt 
motiv för användningen av webbplatsen, att öka sin egen förståelse av bi-
belns kulturella och samhälleliga betydelse. 

7.3. Internet – både privat och socialt 
I tidigare forskning om medieringen av religion har privatiseringsaspekten 
poängterats (bl a Pettersson 1985, 1986, Linderman 2001, 2002b, Larsson, 
2003 s. 18ff). Också i mer specifika studier kring religion och Internet har 
mediets privatiserande betydelse framhållits (O’Leary & Brasher 1996, Sle-
vin 2000 s. 175-178, Larsson 2002 s. 46, Dawson & Cowan 2004 s. 2-3). 
Föreliggande undersökning åskådliggör att Internetmediet karaktäriseras av 
en interaktivitet som är speciell ur två aspekter: hypertextualiteten och ano-
nymiteten. Detta gör att det, i förhållande till tidigare medieformer, är befo-
gat att tala om att Internetmediet tillför något nytt.  

Hypertextualiteten innebär att texten – varmed här avses allt som indivi-
den möter på webbplatsen i form av text, bild, ljud, länkar – är i kontinuerlig 
förvandling och står i en interaktiv relation med användaren. Den text an-
vändaren av webbplatsen möter, är inte med nödvändighet identisk med den 
text någon annan användare av samma webbplats möter, ens vid samma 
tidpunkt. Detta eftersom respektive användare tar del av texten i sin egen 
ordning och i sin egen sammansättning. Det individen skriver in som inlägg 
eller fråga kan utlösa andras reaktioner. Denna nybildade text kan i sin tur 
utlösa ytterligare andra inlägg, och så vidare. I den aktuella studien illustre-
ras detta av den betydelse som flera intervjupersoner gav frågelådans sär-
skilda kommentarfunktion.  

Anonymiteten kan anses föreligga också i andra medieformer. Exempel-
vis kan individen via ett telefonsamtal till det religiösa radio- eller tv-
programmet, eller genom en insändare till en religiös (pappers-)tidning, ”på 
prov” sätta in sig själv i den religiösa gruppens diskussion för att utvärdera 
dess relevans för den egna situationen. Men i jämförelse med dessa fiktiva 
exempel vill jag mena att mediet Internet tillför något väsentligt. För använ-
darna av den studerade webbplatsen bidrog densamma med något särskilt i 
förhållande till deras tillvaro offline. Det gällde såväl personer med bakgrund 
i religiösa grupper av skilda slag, med varierande grad av aktuellt engage-
mang, som personer utan sådan bakgrund respektive engagemang. Att inter-
aktionen via Internet har ett tydligt inslag av anonymitet är förvisso en cen-
tral iakttagelse. Så långt kan en kontinuitet ses i förhållande till ovan nämnda 
studier som betonade privatiseringsaspekten. Vad som samtidigt är väsentligt 
att lyfta fram, är just den interaktiva, det vill säga sociala, aspekt som tillförs. 
Den aspekten bidrar till att särskilja frågelådan på Bibelsajten från den i ex-
emplet ovan anförda insändaren i en tidning.   
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Internet som medium bidrar med redskap för reflexiviteten kring exem-
pelvis bibeln genom dess möjlighet till interaktivitet. Religion på Internet ger 
möjlighet att förhålla sig till ett religiöst sammanhang av vilket man inte är 
en del. Genom att ge användaren möjlighet att överskrida de begränsningar 
som omger varje gemenskap av människor, ger mediet tillgång till även en 
religiös grupps diskussion och synsätt varav man inte är en del. Min tolkning 
är att de egna tolkningsmönstren och den tradition man genom församlings-
engagemang och uppfostran tillägnat sig härigenom kan relativiseras, vilket 
innebär en försvagning av traditionen.  

Jag vill problematisera en alltför onyanserad användning av privatise-
ringsbegreppet i förhållande till religionens roll i det senmoderna samhället 
(Højsgaard 2004 s. 96ff). Det breda privatiseringsbegrepp som Andersen & 
Riis (2002 s. 82) använder fungerar som en motsättning till sekulariserings-
begreppet:179  

Privatiseringen optræder således bl.a. som modsætning till sekulariseringen 
(interessen for det transcendente og overnaturlige vil blive forøget, snarare en 
at falde), som henvisning til det sen- eller postmoderne (materielle problemer 
får mindre betydning, mens mulighedene for individuell udfoldelse bliver 
større), som indikator for en bestemt religiøs udvikling (hen imod det 
civilreligiøse og de individuelt sammansatte trosforestillinger og væk fra de 
kristent dogmatiske) og som forklaring på en religiøs segmentering med 
udgangspunkt i forskellige sociale kategorier (uddannelse, erhvervsprofil, 
køn, mv.) (Højsgaard 2004 s. 97). 

Den poäng i Højsgaards resonemang som jag här vill anknyta till, är att en 
religiös privatiseringstendens som Andersen och Riis beskriver den, innebär 
att religiösa uttryck inte nödvändigtvis försvinner från det offentliga rummet, 
men att de kommer till uttryck på ett mer personligt iscensatt sätt respektive 
att de omtolkas till något som snarare kan betecknas som civilreligiöst. Här 
finns tydliga paralleller till den diskussion som fördes tidigare om individens 
relation till kulturramen (Bäckström 2001). Det som är min huvudpoäng här, 
är att dessa uttryck får särskilda drag genom att de äger rum via medier. Den 
socialitet som därigenom uppstår är således nödvändig att uppmärksamma, 
då den nyanserar en alltför ensidig förståelse av privatiseringsbegreppet och 
bättre låter oss förstå hur religion i senmoderniteten också kan komma till 
uttryck på en offentlig arena via medier.  

Det är alltså inte tillfredsställande att förstå Internetmediets betydelse för 
människors sätt att förhålla sig till religion som privatisering i en snäv me-
ning. Det är socialt delade och överförda föreställningar, symboler och berät-
telser som individer närmar sig på sitt eget sätt. De tar del av dessa i ett soci-
alt sammanhang, på olika arenor (Lövheim 2004a s. 270-274). En social 
aspekt tillförs här på två sätt. Dessa arenor är dels, som framgått ovan, be-
folkade av andra individer. Dels sätts där föreställningar, symboler och be-
rättelser in i sammanhang som är sociala konstruktioner. Dessa konstruktio-
                               
179 Här kan erinras om att jag problematiserade sekulariseringsbegreppet i avsnitt 2.1. 



 196 

ner kan både vara bekräftande traditionella föreställningar och mer utmanan-
de mot tidigare förväntade koder och föreställningar (Lövheim 2004a s. 112-
135). Jag vill med denna diskussion problematisera att tanken på privatise-
ring som nyckeln till en förståelse av medieringen av religion via Internet 
helt enkelt inte är tillräcklig utan att den sociala aspekten av företeelsen be-
höver beaktas, samtidigt som individualiseringsaspekten givetvis också be-
fordras inte minst av nya medier som Internet. 

Tidigare forskning om religion och Internet har belyst sociala aspekter 
(Linderman & Lövheim 2003, Lövheim 2003, 2004a, Campbell 2005)180. 
Där framgår att mediet i viss utsträckning kan bidra med sociala, relations-
byggande aspekter som skiljer sig från hur gemenskap offline traditionellt 
uppfattats, samtidigt som nämnda studier också betonar att detta förutsätter 
att former utvecklas som möjliggör etablerandet av tillit. Jag återkommer i 
avsnitt 7.4 till hur detta tar sig uttryck i den här aktuella fallstudien. 

Betydelsen av en vidare kulturell kontext varemot ett mer individualiserat 
förhållningssätt till religion uttrycks med hjälp av medier lyfts också fram av 
Lövheim (2004 s. 269-275). Bäckström, Edgardh Beckman & P. Pettersson 
(2004 s. 158f) kallar den komplexa relationen mellan en ”transcenderande 
kulturram” och dess integrerande funktion å ena sidan och en fritt sökande 
individ å den andra, för en nordisk religionsform. Jag vill mena att det draget 
tydligt framträder i denna studie av bibelns roll i en svensk kontext.  

Sammanfattningsvis har jag här argumenterat för att avtraditionalise-
ringsbegreppet tillsammans med en problematiserad förståelse av privatise-
ringsbegreppet är nödvändig för att förstå det aktuella fenomenet. Jag har 
pläderat för att medierad religion, särskilt via Internet, möjliggör ett möte 
med bibeln som för den enskilda (unga) användaren är både individu-
ellt/privat och socialt. Socialt dels i meningen att socialt överförda symboler, 
berättelser, texter presenteras i ett socialt konstruerat sammanhang (som 
exempelvis en webbplats), dels i meningen att användaren via webbplatsen 
får möjlighet till en social behandling – i ljuset av en (partiell) anonymitet.  
Kombinationen av individens sökande, kring det kollektiva, delvis fragmen-
terade, minnet i förhållande till en socialitet som samtidigt möjliggör ano-
nymitet, utgör något av det centrala jag funnit i analysen av mitt empiriska 
material.  

                               
180 Lövheim kunde visa att diskursiva praktiker kan fungera som effektiva gränser också i 
exempelvis nätbaserade diskussioner (2004a s. 256-261). Antagandet att Internet bidrar till att 
barriärer öppnas upp har alltså sina begränsningar. Campbell (2005) visade i sin studie av tre 
kristna e-postlistor, att dessa bidrog med sociala, relationsbyggande aspekter. Den virtuella 
kommunikationen representerade för de användare hon intervjuat mer autentiska och funge-
rande former för kristen gemenskap. Informanterna uppfattade dessa former som förebildliga 
för den församlingsgemenskapen offline. Av olika skäl hade de tidigare inte fått dessa aspek-
ter tillgodosedda i sin lokala församling. En viktig förutsättning för att e-postlistorna skulle 
fylla denna funktion var dock att gemensamma normer för användningen av e-postlistan 
utvecklades och upprätthölls (Campbell 2005).   
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7.4. Medierad religion och avtraditionalisering 
Ovan konstaterades behovet av att kombinera en problematiserad förståelse 
av privatiseringsbegreppet med teorin om avtraditionalisering. I det sjätte 
kapitlet behandlades denna problematik genom att kartlägga hur bibelsyns-
uppfattningen hos dem som använder den undersökta webbplatsen samman-
hänger med deras skilda sätt att använda densamma. Med hjälp av Woodhe-
ad & Heelas’ (2000 s. 342ff) tidigare introducerade teori om avtraditionalise-
ring, då främst försvagning av traditioner och religionens individualisering, 
kommer nu detta att diskuteras utförligare. 

Av intervjustudien framgick att religion på Internet kan användas för att 
bekräfta, utveckla respektive utmana ungdomarnas egen bibelsynsuppfatt-
ning. I analysen av intervjuerna fann jag att användningen av webbplatsen 
kunde ses som försvagning av traditioner och religionens individualisering, 
och i viss mån även sakralisering av självet. Uttryck för dessa tendenser stod 
att återfinna både bland ungdomarna med en religiös bakgrund och bland 
dem som saknade en sådan bakgrund, liksom bland dem som hade ett aktu-
ellt religiöst engagemang respektive bland dem som istället använde medie-
rad religion som ett alternativ till sådant engagemang. Utifrån hur bibelsynen 
hos dem som använde den undersökta webbplatsen sammanhängde med 
deras skilda sätt att använda densamma, kunde jag identifiera tre förhåll-
ningssätt som speglar detta.  

Det bekräftande förhållningssättet rörde mer traditionalisering, då företrä-
desvis samma bokstavliga och essentialistiska synsätt eftersöktes som i det 
aktuella eller tidigare församlingsengagemanget. Det utvecklande förhåll-
ningssättet handlade snarare om att användarna eftersökte mångfalden av 
röster. Pluraliteten av åsikter sågs som en tillgång då det upplevdes underlät-
ta den egna bearbetningen. Inom detta förhållningssätt eftersökte man sym-
boliska tolkningsmönster, som sammanföll med den aktuella eller tidigare 
församlingsbakgrunden vilken också präglades av en symbolisk syn. Detta 
tolkades som bidragande till försvagning av traditioner och religionens indi-
vidualisering.  Det utmanande förhållningssättet kännetecknades av att 
webbplatsen användes som en resurs för att skapa en ökad kunskap kring 
frågeställningar där användarna saknade redskap för att besvara dessa frågor 
offline, eller där man ville överkomma gränser kring frågorna. Likväl måste 
noteras att också här uppfattades bibeln som något att fortsätta fundera kring 
och med hjälp av. Min tolkning är att inte ens för denna kategori uppfattas 
bibeln som något som helt avfärdas eller negligeras. Detta förhållningssätt 
ser jag som uttryck för försvagning av traditioner respektive religionens in-
dividualisering.  

Det finns samtidigt tendenser i en motsatt riktning, det vill säga att indivi-
den som reaktion på de många uppfattningarna som presenteras sida vid 
sida, istället starkare håller fast vid det riktiga i den egna traditionen, vilket 
delvis indikeras av också andra studier (Lövheim 2004a s. 245-249, Camp-
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bell 2005 s. 154-158). I mitt material skulle möjligen de användare som an-
vände den undersökta webbplatsen för att bekräfta de egna bokstavliga och 
essentialistiska tolkningsmönstren bäst tolkas på det sättet. Samtidigt finns 
en tvetydighet i detta avseende. Utan uppföljande studier över tid är det 
vanskligt att ha någon mer bestämd uppfattning om huruvida de sistnämnda 
ungdomarna genom mötet med andras uppfattningar har kommit att bli mer 
övertygade om riktigheten i sin egen tro, eller om de istället genom mötet 
med andras tolkningar är på väg att omvärdera sin egen uppfattning.  

Några intervjuade hade upplevt olika slags förhinder i mötet med religiö-
sa grupper i den fysiska verkligheten. Med hjälp av religion på Internet tycks 
de kunna finna redskap för att fortsätta med sin bibelanvändning, och ut-
veckla denna. Det synes rimligt att anta att ett lika näraliggande alternativ 
hade varit att sluta använda Bibeln, när tolkningsproblem uppstår. Samtidigt 
behöver här också noteras begränsningen i denna hypotes. För att på ett kva-
lificerat sätt kunna bedöma mediets betydelse i sammanhanget, skulle egent-
ligen krävas en experimentell uppläggning med kontrollgrupper och ytterli-
gare studier över tid. Vad undersökningen visar är vilken användning ung-
domarna hade av religion på Internet, särskilt Bibelsajten. Däremot öppnas 
fältet fritt för mer spekulativa ansatser om resonemanget förs kring vad dessa 
individer skulle ha gjort istället, om inte Internet hade varit tillgängligt för 
dem.  

Sammantaget visar min undersökning att mediet öppnar upp sammanhang 
och sänker spärrar och gränser och möjliggör för människor att ta del av – 
vare sig detta sker mer aktivt med egna inlägg eller passivt genom att följa 
och läsa andras inlägg – skilda gruppers diskussioner kring bibeln och dess 
betydelse.  Detta bör uppfattas som ett uttryck för försvagning av traditio-
ner.181  

Jag har i ett par andra arbeten (Sjöborg 2003, kommande) använt begrep-
pet virtuell plausibilitetsstruktur (jfr Berger & Luckmann 1979 s. 180-189). 
Med sitt klassiska begrepp plausibilitetsstruktur menar Berger & Luckmann 
att bekräftelse från andra är en förutsättning för att individen ska kunna upp-
rätthålla en bild av världen, som exempelvis en religiös åskådning. Som jag 
visade i kapitel 2 lyfter de fram att andra kontakter via exempelvis brevväx-
ling, respektive övningar som bön eller andra religiösa tekniker, i och för sig 
kan vara betydelsefulla för att upprätthålla en religiös åskådning också i en 
minoritetssituation. Men de menar också att sociala kontakter, i meningen 
samtal ansikte mot ansikte, med personer som delar denna världsbild, är en 
nödvändig grundförutsättning för att individen ska kunna upprätthålla den 
religiösa världsbilden. Med begreppet ”virtuell plausibilitetsstruktur” avser 
jag att religion på Internet verkar kunna fungera som ett stöd också för de 
ungdomar som lämnat sitt engagemang i församlingar med minoritetsupp-

                               
181 Användningen av Internet möjliggör att individen tar del av en annan tolkningsmodell än 
den egna oavsett om personen står i ett visst religiöst bibeltolkningssammanhang eller ej. 
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fattningar. Detta bekräftas också av ett par andra studier (bland andra Löv-
heim 2003, 2004 s. 241-242182). På ett liknande sätt framhåller Knut Lundby 
betydelsen av identifikation med medierade referenspersoner, som skapar en 
social grogrund för den ickedeltagande religiositeten (Lundby 1987 s. 48-
50183). Han menar att begreppet referenspersoner fungerar som ett alternativ 
till begreppet plausibilitetsstruktur. Närmare bestämt hävdar han att utveck-
lingen av tillhörighet kräver plausibilitetsstruktur, medan religiositet utan en 
avgränsad plausibilitetsstruktur kan stödjas genom sociala referenser varmed 
avses personer som individen endast har kontakt med via massmedier 
(Lundby 1987 s. 48-50). I detta sammanhang är det nödvändigt att erinra om 
att Berger & Luckmanns starka betoning av betydelsen av sociala kontakter - 
ansikte mot ansikte - i högsta grad är väsentlig att beakta; särskilt om man 
ser det hela över en längre tidsperiod. Min slutsats av detta är dock att oav-
sett om man väljer att tala i termer av referenspersoner eller virtuell plausibi-
litetsstruktur, tycks användningen av medierad religion kunna fylla en funk-
tion för individens världsbild som är bekräftande på ett sätt som påminner 
om den religiösa gruppen.  

Den studerade webbplatsens betydelse för individers bearbetning av per-
sonliga frågor berördes ovan. Den anonyma kontaktmöjligheten tillhandahål-
ler redskap för att reflexivt behandla också frågor som kan vara stigmatise-
rade i ett lokalt sammanhang. Att ungdomar använder webbplatsen som en 
väg mot ett ”friare” förhållningssätt gentemot religiösa institutioners krav på 
engagemang ser jag som uttryck för religionens individualisering. Detta be-
kräftas också av Lövheims studie kring ungdomars användning av en sekulär 
community (Lövheim 2004a s. 265). Denna typ av användning illustrerar den 
senmoderna människans relation till bibeln och går i flera olika riktningar. 
Frigörandet av religionen från dess förankring i sociala grupper och gemen-
skaper medför en förvandling av densamma till en kulturell resurs som kan 
användas för flera olika syften (Beckford 1989; 2003). Individen kan kon-
struera en personlig religiös identitet med hjälp av ”bits and pieces” från 
skilda religiösa traditioner. I begreppet bricoleur ligger något kreativt, dvs. 
att individen gör något nytt i sitt sammanfogande och brukande av övertagna 
symboler (McGuire & Spickard 2002 s. 303). Även om detta inte specifikt 
studerats här, går detta möjligen också anknyta till den tredje aspekten av 
Woodhead & Heelas’ avtraditionalisering (2000 s. 342), nämligen självets 
sakralisering. Det är inte orimligt att anta att medieringen ingår som en del 
av dessa processer i senmoderniteten, vilket också bekräftas av andra studier 
(Clark 2003a s. 231-236, Lövheim 2004a s. 271-274).  
                               
182 I linje med Hagevi 2002 och Lövheim 2004a s. 241-242 kan här noteras att såväl en mer 
bokstavlig bibelsynsuppfattning som en symbolisk i förhållande till en allmän svensk kontext 
kan sägas utgöra en minoritetsuppfattning, vilket också påvisades i resultaten från undersök-
ningen av bibelsynsuppfattningar i kapitel 4.  
183 Lundbys termer härrör från Robert Merton (1968). Mertons teori om referensgrupper och 
referenspersoner belyser hur människor strävar efter samhörighet med andra individers eller 
gruppers normer och värderingar. 
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Om detta sätts in i en större kontext kan också noteras hur den senmoder-
na människan konsumerar tv-program, biofilm, musik eller andra medier i 
ett socialt sammanhang där hon bearbetar sina egna erfarenheter av tillvaron, 
och därigenom även länkar sig samman med den omgivande kulturen. Detta 
gäller också om de medierade föreställningarna är exproprierade i Ziehes 
mening. Med hjälp av medierade symboler, berättelser och bilder, skapar 
individen sin egen bild av tillvaron genom att förhandla mellan tänkbara 
handlingsalternativ och identiteter (Linderman 2002a s. 193f, Bar-Haim 
1997 s. 143). Ziehe exemplifierar ontologisering som ett ungdomligt orien-
teringsförsök med ”nyreligiösa grupper och ett växande intresse för andlig-
het” (Ziehe 1986 s. 355). Men det tar sig också uttryck, vill jag hävda, som 
indirekta sätt att närma sig religion. Genom att Internet tillhandahåller såväl 
en anonymitet och individualitet som en socialitet är det en medieform som 
ligger nära till hands. Ytterligare studier är nödvändiga för att närmare utrö-
na hur detta ser ut över tid och i fler kontexter än de här studerade. 

Mitt resonemang om medierad religion som en resurs för individen, i 
skärningspunkten mellan individ och kollektiv, yttre och inre auktoritet, 
bekräftas också av Lynn Schofield Clarks (2003a, 2003b) resultat. Ungdo-
mar av båda könen, från skilda religiösa (inklusive ”sekulära”) bakgrunder, 
använder verkligen olika källor för att skapa mening kring religion184 (Clark 
2003a s. 229-236). Detta sker i brytningspunkten mellan individ, förväntad 
tolkning och socialt delade och medierade alternativa tolkningsmodeller.185 I 
avsnitt 7.2 ovan diskuterade jag att Internet just i situationen av den tidigare 
berörda dubbla görbarheten tycks fylla en funktion för individens använd-
ning av religion som kulturell resurs. 

Min tolkning av användningen av webbplatsen som uttryck för avtraditio-
nalisering, kan illustreras med hjälp av figur 11. Där angivna siffror står för 
exempel som förklaras i den resonerande texten. När Ylva (1.) använder 
Bibelsajten för att stilla sin nyfikenhet kring frågan om det är så att bibeltex-
terna bara är mänsklig konstruktion eller rymmer något slags religiöst bud-
skap, tolkar jag det som ett uttryck för religionens individualisering. Hon 
förhåller sig till sanningsfrågan som ett kuriosum, och hennes användning av 
medierad religion är mycket relaterad till skolarbetet och lärarutbildningen. 
För Tove (2.) fungerar Bibelsajten som ett sätt att skaffa sig redskap för att 
bättre hantera de skilda tolkningsmiljöer hon rör sig i på det lokala försam-
lingsplanet. Här förser hon sig med argument för att hantera de lokala sam-
manhang (bibelstudier) där hon deltar. På Bibelsajten och andra fora på nä-
tet, slipar hon argumenten som förberedelse respektive hantering av den 
lokala situationen. Därmed försvagas traditionens betydelse eller makt över 
                               
184 Clark använder begreppet ”the supernatural realm” då hon utöver traditionellt definierad 
religion också undersöker ungdomarnas förhållningssätt till paranormala företeelser. 
185 De i min intervjustudie som befann sig mellan bibelsynskategorier (de kluvna, respektive 
de symboliskt kritiska), som inte kunde ta ställning, korresponderar på ett intressant sätt mot 
the intrigued, en kategori i Clarks undersökning som hade svårt att ta ställning (Clark 2003a s. 
158-182). 
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henne. Felipe (3.) håller med hjälp av Bibelsajten, och annan medierad reli-
gion, kontakt med en tolkningsmiljö som utgör en minoritetsposition i det 
svenska samhället. Det handlar således i viss utsträckning om försvagning av 
traditioner genom att han inte längre regelbundet deltar i gudstjänster eller 
andra möten i Pingstkyrkan, även om han ännu huvudsakligen ansluter sig 
till en i det sammanhanget traditionell bibelsynsuppfattning, dvs. en bokstav-
lig syn. Disa (4.) betraktar de religiösas diskussion om bibeln och hur den 
kan tolkas från en utifrånposition. Hennes perspektiv är utifrån, inte endast 
genom att hon varken är döpt, konfirmerad eller engagerad i någon försam-
ling. Hon delar inte heller en religiös syn på bibeln, utan ser den ”som en 
saga” med vilket hon avser att bibeln är en mänsklig produkt.  John (5.) an-
vänder Bibelsajten tillsammans med annan medierad religion som ett kom-
plement till sitt intensiva engagemang i en pingstförsamling vars bokstavliga 
bibelsyn han delar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Förhållandet mellan funktionen av användning av Bibelsajten och bibel-
synsuppfattning. 

Utifrån mitt resonemang i anslutning till figur 11 förefaller det rimligt att 
konstatera att det mesta pekar på att användningen av Bibelsajten bör ses 
som ett uttryck för avtraditionalisering. Bidragande faktorer till detta torde 
vara den externa pluralismen, varmed avsågs att webbplatsen hade flera hu-
vudmän från skilda traditioner, respektive den interna pluralismen på webb-
platsen, varmed avsågs den mångfald av ämnen och tolkningsmöjligheter 
som där presenterades sida vid sida.  
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Vidare tycks modereringen och frånvaron av alltför oreglerad gruppdis-
kussion bidra till att användarna, också kvinnor (jfr Lövheim  2004a s. 265), 
finner sig tillrätta på sajten. Detta skulle, som berördes ovan, skilja den här 
undersökta webbplatsen från den sekulära community som Lövheim studera-
de. Begränsningar vad gäller användarnas tillgång till språk, kunnande etc. 
bidrog tillsammans med fördomar i de diskussionsgrupper hon studerade till 
att särskilt kvinnor inte kände sig välkomna. Föreliggande avhandling be-
kräftar hennes resultat vad avser betydelsen av de faktorer som har att göra 
med förutsättningarna online (moderering, enhetlighet/pluralism, diskus-
sionsklimat) respektive förutsättningarna offline (könsrollsförväntningar, 
fördomar om religion, diskurser om religion och vetande). Föreliggande 
avhandling bidrar i detta avseende också med ett komplement genom att 
påvisa att även en kristen webbplats om bibeln i större utsträckning tycks 
kunna fungera som en mötesplats för olika grupper av ungdomar. Såväl den 
interna pluralismen som tekniska förutsättningar online verkar bidra till det-
ta. I intervjuerna framkom framför allt bland ungdomarna med bakgrund i 
pingst- och trosrörelserna en viss förvåning eller upprördhet över främst 
denna interna pluralism i den utsträckning att de inte känner sig hemma där, 
eller i alla fall inte enbart där (BJÖRN: ”det var ju väldigt tydligt att ordet var 
fritt om man säger så…”). Samtidigt bör poängteras att ungdomarna från 
pingst- och trosrörelserna likväl besöker Bibelsajten. Det tolkar jag som ett 
uttryck för att webbplatsen kan fylla ett behov där även personer från en mer 
konservativ tolkningsmiljö kan få perspektiv på de sätt att tolka bibeltexten 
som de är vana vid från det egna lokala sammanhanget. Särskilt frågan om 
anonymitet i samband med s.k. känsliga frågor bör beaktas i detta samman-
hang. Som också påpekas av Slevin (2000 s. 177ff, Lövheim 2004b s. 62-70) 
erbjuder Internet möjligheter till hantering av information och värdering av 
skilda auktoriteter och auktoritetsanspråk. Därmed förses individen med 
redskap för hantering av livets osäkerheter i ett föränderligt samhälle. Före-
liggande studie har här kunnat bidra med att belägga detta i en svensk kon-
text i samband med användningen av en kristen webbplats med ungdomar 
som målgrupp. Också denna användning tyder på en försvagning av traditio-
nen och en motsvarande individualisering av religionen. 

Hellre än att hänvisa till yttre auktoriteter som exempelvis bibeln, litar 
människor i avtraditionaliserade sammanhang till sig själva och sin egen 
känsla. En i senmoderniteten accentuerad skepsis till auktoriteter, särskilt 
påtagligt auktoriteter som uppfattas som gamla, traditionsbaserade och/eller 
relaterade till en högre sfär, exempelvis en gudomlig makt (Berger 2001, 
Woodhead 2002) tar sig också uttryck i form av skilda uppfattningar kring 
bibelsyn. I sina strävanden att förhålla sig till bibelordet verkar det som att 
de intervjuade ungdomarna använder den studerade webbplatsen för att finna 
redskap för att hantera frågor som de inte helt och hållet finner stöd för i sina 
lokala miljöer. Så var fallet såväl bland de med en regelbunden kontakt med 
en församling, som ungdomar utan en sådan kontakt. Internalisering av auk-
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toriteter skulle gällande bibeln alltså innebära att individer i lägre utsträck-
ning ansluter sig till en uppfattning enligt vilket något är sant eftersom det 
står i bibeln, till förmån för en uppfattning enligt vilken det är upp till varje 
enskild individ att avgöra huruvida en religiös utsaga är sann eller inte. Att i 
denna situation ställa en fråga i Bibelsajtens frågelåda eller se hur andra där 
kommenterat en fråga med svar, fungerar som ett närmande till traditionen – 
men på individens egna villkor186.  

7.5. Konklusion 
Har de ställda forskningsfrågorna besvarats? När det för det första gäller 
svenska folkets förhållande till bibeln vid millennieskiftet, visades en spän-
ning mellan å ena sidan en mindre, intensivt religiöst engagerad och regel-
bundet bibelläsande grupp, och å den andra en betydligt större grupp som 
istället för att läsa bibeln, snarare kommer i kontakt med den i andra former, 
och mer sporadiskt. Denna andra grupps intresse för bibeln ter sig mer all-
mänkulturellt. Generationsskillnader påvisades på det sättet att yngre hade 
tydligt färre bibelkontakter än övriga åldersgrupper med undantag för kon-
takter via Internet, samtidigt som man i större utsträckning hade en allmän-
litterär bibelsynsuppfattning. 

För det andra visades att en kristen webbplats om bibeln för unga, funge-
rar som ett sätt att förhålla sig till bibeln som religiös urkund och kulturell 
företeelse på ett sätt som är både privat och socialt. Webbplatsen fungerade 
som mötesplats för ungdomar från skilda sammanhang, där omkring en tred-
jedel saknade församlingsengagemang. Webbplatsen kunde därmed fungera 
både som ett komplement och ett alternativ till ett engagemang i en lokal 
församling. 

För det tredje tolkades användningen av webbplatsen som uttryck för en 
försvagning av traditionen och religionens individualisering. Genom att tra-
ditionella, religiösa bibelsynsuppfattningar kunde ifrågasättas via en social 
behandling av frågor kring skilda tolkningsmodeller möjliggjordes menings-
skapande kring bibeln också för användare som inte hade kontakt med ett 
lokalt religiöst tolkningssammanhang. 

                               
186 I sin analys av Internetanvändande amerikaners bruk av religion på Internet, fann Hoover, 
Clark & Rainie (2004) att den övergripande trend som under 1990-talet bekräftats i studier av 
befolkningens religiositet i USA, reflekterades också i deras studie. Den tilltagande ”sökande” 
orienteringen i den amerikanska religiösa situationen rörde framför allt att de som redan var 
religiöst organiserade och aktiva i större utsträckning blev ”sökare” till sin religiösa inställ-
ning och attityd. För de icke-engagerade gällde att de antingen förblev just icke-engagerade, 
eller att de rentav blev mindre intresserade av religion. Denna iakttagelse av en sökande in-
ställning i förhållande till Internet och religion tolkar jag som uttryck för en ökande individua-
lisering av religionen. Denna amerikanska undersökning om Internet och religion kan således 
ses som bekräftande resultatet av föreliggande undersökning, samtidigt som fenomenet här 
behandlats utifrån fler materialgrupper och i en svensk kontext. 
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Jag har hävdat att den medierade användningen av bibeln, särskilt via In-
ternet, är ett sätt att förhålla sig till det kollektiva minnet. Denna medierade 
användning rör sig på två sätt i spänningen mellan det individuella – privata 
och det sociala – kollektiva. Jag kommer nu att som en exkurs anknyta detta 
till en intressant modell av Hervieu-Léger (2003 s. 12f). Hon framhåller den 
dubbla tendens som för närvarande transformerar religiösa institutioner i 
grunden, samtidigt som de medför en allmän omorganisering av det religiösa 
landskapet. Hon identifierar två typiska konfigurationer av religion som 
kännetecknar den västeuropeiska situationen. Den ena trenden är den indi-
vidcentrerade kultur som breder ut sig inom alla områden och som tenderar 
att relativisera institutionaliserade normer för både tro och praktik. Sökandet 
och det personliga tillägnandet av mening är dess yttersta kännetecken. Ge-
menskap konstitueras här inte genom antagande av ett antal förutbestämda 
trossatser, utan genom att realisera en ömsesidigt erkänd ”’convergence’ of 
individually chosen paths” (Hervieu-Léger 2003 s. 13). Den andra trenden är 
små och kollektivt formerade cellkärnor av säkerhet/visshet vars syfte är att 
upprätthålla ordningen på de individuella erfarenheterna. Här fylls de indivi-
duella och kollektiva behoven av visshet som de moderna, individualiserade 
och flytande formerna för tro inte längre kan tillfredsställa. Hervieu-Léger 
tydliggör att båda dessa trender innebär ett avståndstagande från en syn på 
gemenskap som ett institutionellt system för bekräftelse av tro. Den första av 
ovannämnda konfigurationer karaktäriseras av en processorienterad syn på 
vad gemenskap är, som ytterst gäller ömsesidig bekräftelse av tro (mutual 
validation of believing) medan den andra konfigurationen utmanar detta 
förhållningssätt till förmån för ett substantiellt gemenskapsbegrepp enligt 
vilket gemenskapen svarar för bekräftelse av tro (community validation of 
believing). Båda dessa utgör alltså alternativ till gemenskap som ett institu-
tionellt system för trosvalidering (an institutional system of validation of 
believing). Enligt en sådan syn skulle gemenskapen (the ”real” community) 
utgöras av helheten av dåtidens, nuets och framtida troende. Institutionell 
religiös auktoritet tillkommer då den som har makten att uttala sig i namnet 
av denna ”real” community. Därigenom svarar den för gemenskapens konti-
nuitet. Hervieu-Legér menar att om denna institutionella kontroll av det kol-
lektiva minnet eller the heritage of belief undermineras eller saknas framkal-
las de ovan nämnda individualistiska och kommunitaristiska reaktionerna. 
Kännetecknande är att det är just i en situation där de centrala religiösa auk-
toriteterna försvagats som spänningen mellan dessa två tendenser (ytterliga-
re) accentueras. Det är inte alldeles ointressant att notera att religiösa institu-
tioner, eller auktoriteter för att tala med Hervieu-Léger (2000 s. 170, 2003 s. 
13), själva medverkar till medieringen av religion, genom att exempelvis 
initiera och driva en webbplats som den i fallstudien studerade. Det jag här-
med velat peka är att modernitetens utmaningar för gemenskapsbegreppet är 
nära förknippad med internaliseringen av auktoriteter.  
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Medieringen av religion i allmänhet, och i synnerhet religion på Internet, 
möjliggör ett närmande till det kollektiva minnet som på en gång är indivi-
dualiserat och socialt. I förhållande till institutionellt överförda förhållnings-
sätt och tolkningsmönster öppnar en sådan mediering således för ett mer 
avtraditionaliserat förhållande till bibeln. Och även om användningen av den 
undersökta webbplatsen med dess externa, interna, och tekniska pluralism 
huvudsakligen kunde karaktäriseras som avtraditionalisering, förekom även 
ett mönster där webbplatsen kunde fylla en motsatt funktion. Som följer av 
avhandlingens grundläggande antagande om förhållandet mellan Internet och 
religiös och social förändring (avsnitt 2.9 ovan, Dawson 2000 s. 11), funge-
rar användningen av Internet också som en kulturell respons för att hantera 
en mer avtraditionaliserad situation. Meredith McGuire och James Spickard 
framhåller (2002 s. 303) angående dessa ”twin processes of individuation 
[…] and societalism” 

 
[that] the very privatized form of modern religiosity may make it more effec-
tive than traditional religiosity as a bridge between autonomous individual 
actors on the one hand and societal institutions on the other.  

Detta uttrycks bland annat genom indirekta, sporadiska kontakter med bi-
beln. Denna avhandling har visat att medierad religion och religion på Inter-
net särskilt påtagligt fungerar på detta sätt, som en bro mellan autonoma 
subjekt och det kollektiva. 

 

7.6. Frågor för framtida studier 
Utifrån denna avhandling aktualiseras ett flertal ytterligare frågor som skulle 
vara intressanta att undersöka vidare. En fråga som delvis berörts och som 
därvidlag visat sig fruktbar, men som sannolikt skulle behöva en djupare 
belysning inom sin egen ram, är den samlade medieanvändningens roll när 
det gäller ungdomars sätt att relatera till religion. En svensk studie liknande 
Clarks (2003a) skulle kunna bidra till att belysa följd- och konsekvensfrågor 
som aktualiseras av såväl mötet med empirin i denna avhandling som de 
teoretiska resonemang jag här fört. En kontextualisering av ungas mediean-
vändning och dess relevans för deras meningsskapande vore således en na-
turlig fortsättning av de här berörda områdena. Här skulle strukturella per-
spektiv från kulturstudiefältet (Johansson et al. 1999) med fördel kunna ap-
pliceras, inte minst eftersom området religion där ännu är tydligt underut-
forskat (Lövheim 2005). Om denna avhandling vidare sätts i relation till en 
del andra studier där Internetanvändning fokuseras, ter sig Lövheims (2004a) 
longitudinella ansats också fruktbar. Studier över tid verkar kunna tillföra 
väsentliga aspekter som pga. avgränsningsskäl inte varit möjliga att genom-



 206 

föra inom ramen för denna avhandling, men som likväl är väsentliga att be-
akta. En etnografisk studie kring olika generationers förhållningssätt till bi-
beln skulle vara ytterligare en vidareutveckling. På så sätt skulle studier som 
Straarups (1987) respektive Forstorps (1992) kunna få en uppföljning som i 
större utsträckning än dessa också beaktar den massmedierade och delvis 
populärkulturella situation i vilken olika generationer förhåller sig till det 
kollektiva minnet (jfr Campbell 2004, Lynch 2005). 

Ytterligare ett perspektiv som skulle kunna vara intressant att belysa, är 
den s.k. utbudsteorin (bl. a. Young 1997). Som Linderman (2001 s. 227f) 
diskuterar skulle också den medierade religionen med fördel kunna analyse-
ras utifrån det perspektivet. I det sammanhanget vore det sannolikt fruktbart 
att inkludera en applicering av den för utbudsparadigmet centrala teorin om 
(religiöst) humankapital (Bromander 2001). Inte minst de i denna avhandling 
påvisade skilda nivåerna för kontakt med bibeln på olika sätt, talar för att en 
sådan ansats skulle kunna bidra med ytterligare teoretiska perspektiv på äm-
nesområdet.  
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8 Retrospektiva reflektioner 

8.1. Metodologiska reservationer 
För att kunna ta ställning till värdet av slutsatserna i denna avhandling är det 
väsentligt att beakta några generella metodaspekter samt några specifika 
noteringar om de material som legat till grund för undersökningen och hur 
dessa behandlats. Eftersom detta redan berörts i kapitel 3, ges här i anslut-
ning till diskussionen om det sammanlagda värdet av undersökningen endast 
en kortfattad belysning. Jag kommer här att ta upp representativitetsfrågan 
rörande de kvantitativa undersökningarna, jämförbarheten mellan olika ma-
terialgrupper, samt representativitetsproblematiken rörande användarenkäten 
på Bibelsajten. Därefter kommer jag att beröra frågan om validitet, för två 
områden: dels begreppsvaliditeten vad avser frågekonstruktionen, dels vali-
diteten vad avser tolkningen av de kvalitativa intervjumaterialen. 

För att kunna dra slutsatser av en generaliserande karaktär behöver två 
förhållanden kontrolleras: dels mellan den population man vill uttala sig om 
och urvalet, dvs. de som tillfrågats, dels mellan urvalet och svarsgruppen, 
dvs. de som svarat. Vad gäller de enkätundersökningar som ingår i materialet 
för främst kapitel 4, och som insamlats via telefon eller brev, är det möjligt 
att göra en sådan kontroll av representativiteten. För NT-81-materialet kon-
staterar Pettersson (1986 s. 98) att urvalet för delstudie 2 är ett representativt 
befolkningsurval, 16-74 år, att svarsfrekvensen uppgår till cirka 90 %, samt 
att därför ingen bortfallsanalys genomförts. För delstudie 3 (bibelsynsfrågan) 
är bortfallet cirka 15 % och han finner här att en analys av de sociala bak-
grundsvariabler som finns att tillgå inte ger anledning att anta att det finns 
någon systematik i bortfallet som påverkar svarsfördelningen. Denna be-
dömning gällande det NT-81-material som jag använt förefaller helt rimlig, 
varför jag inte gör någon egen ytterligare prövning i det avseendet.  

För den uppföljande studien från 1999 vilken genomfördes med hjälp av 
ett marknads- och opinionsundersökningsföretag föreligger däremot ingen 
särskild publicerad bortfallsanalys, men Pettersson konstaterar (2000) att 
undersökningen är baserad på ett representativt befolkningsurval. För detta 
sammanhang är det relevant att framhålla att bortfallsproblematiken vid den 
typen av telefonintervjuer inte är av samma karaktär som vid en enkätunder-
sökning. Det är därför rimligt att anta att inte heller här finns något systema-
tiskt bortfall som i någon väsentligare omfattning påverkar svarsbilden.  
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För materialet från SOM-undersökningen år 2000, en postenkät, finns ett 
bortfall på 35 %. En bortfallsanalys visar att svarsgruppen är ”mycket lik 
befolkningen som helhet” (Lithner 2001 s. 412). En överrepresentation värd 
att notera finns bland kategorierna SACO-medlemmar respektive statligt 
anställda, men i övrigt är det endast marginella skillnader mellan svarsgrup-
pen och befolkningen som helhet (vad avser kontrollvariablerna kön, ålder, 
anställningssektor samt facklig tillhörighet).187  

För materialet från 2001 års Sifoundersökning har jag genomfört en egen 
bortfallsanalys. Denna ger vid handen att materialet från omnibusundersök-
ningen med frågor om allmänhetens syn på bibeln väl representerar den stu-
derade populationen med undantag för en mindre överrepresentation av 
kvinnor188. Också Sifoundersökningen är genomförd som en telefonintervju. 
Urvalet är slumpmässigt i alla steg och innebär att bortfallsproblematiken 
blir annorlunda än vid en postal enkät.189  

Rörande ett annat material inhämtat bland besökare till kyrkobyggnader 
(från undersökningen Livsåskådning och kyrkobyggnad), vilket användes för 
ett jämförande resonemang i avsnitt  4.6 problematiserades i det samman-
hanget att de resultaten härrör från en svarsgrupp vars relation till kyrkan 
kan antas vara något starkare än befolkningen i allmänhet. Det teoretiskt 
intressanta, principiella resonemanget låter sig likväl föras utifrån förelig-
gande material. 

Sammantaget vill jag hävda att detta innebär att samtliga använda kvanti-
tativa material från befolkningsurval som använts i kapitel 4 ger möjlighet 
till generaliserande slutsatser om den svenska befolkningen i allmänhet inom 
de aktuella åldersgrupperna. 

Om jämförbarheten mellan olika materialgrupper kan konstateras, att frå-
gan berördes i anslutning till att de skilda materialen presenterades i kapitel 
3. Där framhölls att det ibland kan höra till forskningens villkor att använda 
material och datamängder insamlade av andra forskare i delvis andra sam-
                               
187 Lithner (2001 s. 414f) problematiserar dessutom det faktum att SOM-undersökningen år 
2000 redovisade det dittills största relativa bortfallet i undersökningens 14-åriga historia, och 
sätter det i relation till en tendens under tidsperioden som generellt påverkar svarsbenägenhe-
ten vid enkätundersökningar. Exempelvis indikeras att grupper som tenderar att uppvisa låg 
svarsbenägenhet vid enkätundersökningar också har lägre politiskt intresse, lägre deltagande i 
föreningsaktiviteter och lägre nivå för läsning av morgontidning, vilket givetvis är en mycket 
angelägen iakttagelse. Detta har också konsekvenser för tillvägagångsättet vid denna typ av 
undersökningar, såsom hur många utskick man kan eller bör använda, former för påminnelser 
om besvarande och returnerande av enkätformulär, samt också på en övergripande nivå, dis-
tributionsformer för intervjuundersökningar. Generellt verkar ungdomar och personer av 
arbetarbakgrund ha en lägre svarsfrekvens vid SOM-undersökningarna. Framgent behöver 
därför denna problematik belysas ytterligare. 
188 55,8 % av svarspersonerna var kvinnor, till skillnad från 48,2 % i populationen. En jämfö-
relse avseende övriga relevanta, tillgängliga bakgrundsvariabler återfinns i bilagan. 
189 Vid en omnibusundersökning genomförd genom telefonintervjuer skiljer sig tillvägagångs-
sättet från en postenkät. Med hjälp av ett urvalsprogram väljs 1000 personer ut, urvalet. Om 
en person i urvalet inte anträffas ersätts denna med en annan medlem i personens hushåll 
enligt en slumptabell, och i andra hand med annan person i annat hushåll (SIFO 2001). 
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manhang än det egna. Det kan innebära såväl nackdelar som fördelar. Till 
nackdelarna hör att datamängder kan ha insamlats med redskap som inte är 
helt optimerade för de teoretiska eller andra utgångspunkter som är aktuella 
för det egna forskningsprojektet. Exempel på sådana diskrepanser som 
nämndes i diskussionen i kapitel 3 är olika formuleringar i enkätfrågor eller 
utformningen av svarsskalor. Till fördelarna hör å andra sidan givetvis den 
resursbesparing det innebär att dra nytta av tidigare kunskapsinhämtningar190.  

Att genomföra komparationer över tid, eller mellan olika undersöknings-
grupper av andra slag, kan slutligen också tillföra något högst väsentligt till 
ett forskningsprojekts kvalitet. I denna undersökning användes undersök-
ningsdata från dels en undersökning av ett svensk material om Internetvanor 
genomförd med ett representativt befolkningsurval (SCB 2004a), dels en 
amerikansk undersökning av ett representativt befolkningsurval om använd-
ningen av religion på Internet (Hoover et al. 2004). För att kunna använda 
dylika undersökningar som jämförelsematerial är det väsentligt att beakta 
några punkter. Det finns som tidigare nämnts anledning att observera bort-
falls- och representativitetsproblematik. I de aktuella fallen finns en social 
snedrepresentation som härrör från variation vad avser tillgången till Inter-
net. Frågan om den socialt ojämnt fördelade tillgången till Internet medför i 
detta sammanhang att personer med liten tillgång till Internet och som såle-
des också saknar erfarenhet av religion på Internet följaktligen inte finns 
med i de undersökningar som jag använt som jämförelsematerial.  

Som jag diskuterade i kapitel 5 har också frågeformuleringen i SCB-
undersökningen, vilken härrörde från ett EU-gemensamt frågeformulär, pro-
blematiserats. Sammantaget skulle därför mitt användande av dessa material 
för jämförelser kunna ifrågasättas. Emellertid vill jag framhålla att syftet 
med tillförandet av just dessa material inte är att visa den exakta fördelning-
en för ingående variabler. Min användning av dessa material syftar snarare 
till att skapa en bild av i vilken utsträckning de som besvarat användarenkä-
ten, dvs. huvudmaterialet i kapitel 5, skiljer sig från dels svenska Internetan-
vändare i allmänhet, dels amerikanska användare av religion på Internet. 
Slutsatsen jag drog av denna jämförelse i kapitel 5, var att de som besvarat 
användarenkäten huvudsakligen kunde betraktas som jämförbara med de 
svenska Internetanvändarna i allmänhet vad gäller sina Internetvanor, medan 
de på några punkter (användningsområdena annan kommunikation, musik 
och spel, respektive utbildningssammanhang) var något mer frekventa an-
vändare, vilket kan antas sammanhänga med en lägre genomsnittsålder191.  

                               
190 Det ter sig enligt min uppfattning som om det föreligger en (delvis) outnyttjad potential i 
återbruket av redan insamlade datamängder. 
191 Det amerikanska materialet bör ses som specifikt för den amerikanska religiösa situatio-
nen, med en betydligt mer utbredd religiös socialisation och ett förhållandevis mer allmänt 
deltagande i organiserad religion. Även om de kvalitativa dimensionerna hos Hoover, Clark & 
Rainie 2004 synes rimliga att överföra till en svensk kontext, befinner sig dock frekvenserna 
här i Sverige sannolikt på lägre nivåer. 
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Rörande användarenkäten på Bibelsajten berördes generaliseringsproble-
matiken redan i kapitel 3, och i kapitel 5. Där konstaterades att metoden med 
självurval medför att det inte är möjligt att utifrån en sedvanlig representati-
vitetsmodell generalisera enkätresultaten till webbplatsens besökare i all-
mänhet. Forskningsområdet är ännu nytt och outforskat, och av de metodan-
satser som finns gällande kvantitativa studier genomförda med online-teknik 
framgår ingen entydig konsensus kring några alternativa förfaringssätt 
(Højsgaard 2004 s. 146f, Witmer, Colman & Katzman 1999). Den slutsats 
som jag menar är relevant att dra kring användarenkäten är att den endast 
kan ses som representativ för de 1046 personer som besvarat den. I samman-
hanget måste noteras tre faktorer som styrker dess värde. Den ena faktorn är 
att en manuell bortsortering av uppenbara dubblett- och ”nonsens”-svar 
genomfördes, vilken eliminerar en del av den problematik som just samman-
hänger med öppenheten i självselektionen. Den andra faktorn är att jag ge-
nom att använda mig av jämförande studier syftade att något kompensera 
nämnda representativitetsbrist. Detta genom att man därigenom kan bedöma 
hur speciell svarsgruppen är i förhållande till jämförelsematerialen. Den 
tredje faktorn är att enkäten genom att ses som en pilotstudie bidrar till vida-
re metodutveckling inom nordisk forskning om media, religion och kultur. 
De resultat och de erfarenheter som denna undersökning genererat bör ses 
som en illustration av behovet av ytterligare metodutveckling inom särskilt 
området Internet och religion. Särskilt viktigt framstår utveckling av tillvä-
gagångssätt som med kvantitativa metoder förmår skapa generaliserbara 
kunskaper. Även ett beaktande av individers användning av olika mediefor-
mer ter sig utifrån föreliggande undersökning som angeläget.  

Rörande begreppsvaliditeten för de enkäter som via telefon eller brev till-
ställts svarspersoner har konstaterats att de både emanerat ur och återanvänts 
i skilda och varierande sammanhang. Om exakta frekvensangivelser efter-
frågas kring exempelvis hur många individer som läser bibeln, vore det kan-
ske önskvärt med en ännu något större kontinuitet mellan de frågetillfällen 
för vilka en jämförelse önskas. Jag har där så är erforderligt problematiserat 
och tydliggjort detta (avsnitt 3.2). Givet att dessa aspekter beaktas, menar jag 
att de enkätfrågor och svarsskalor som använts är funktionella för sitt syfte, 
dvs. för att möjliggöra de resonemang som förs i denna avhandling. 

Rörande validiteten i de kategoriseringar av materialet från individinter-
vjuerna behöver detta problematiseras. De kategoriseringar som jag gjort 
genom metodisk genomgång av svarsmaterialet är självfallet inte de enda 
tänkbara. Det är jag själv som genomfört såväl intervjuer som och kategori-
sering av intervjuerna. Det är även jag som gjort utskrift av de flesta inter-
vjuerna.192 Ett sådant tillvägagångssätt anses bidra till att forskaren får en 
nära förtrogenhet med sitt intervjumaterial (Repstad 1999 s. 85f). Jag har 

                               
192 Jag skrev ut 16 av 23 intervjuer själv. Efterhandskontroll visar en god överensstämmelse 
mellan inspelning och utskrift. 
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genom att redovisa dels motivet för de undersökta frågeställningarna, dels 
grunderna för de indelningar som jag gjort, sökt eftersträva en transparens 
rörande hur jag gått tillväga för att komma till de slutsatser som jag gör ut-
ifrån det kvalitativa materialet (kapitel 6). Genom att jag presenterat prelimi-
nära versioner respektive delar av kapitel 6 under arbetet med denna avhand-
ling, kan också en form av extern validering sägas ha tillförts193. Till detta 
kommer att såväl en intervjuareffekt i intervjusituationen som möjligheten 
att göra skilda tolkningar vid analysen av intervjuutskrifterna kan bidra till 
att det inte är omöjligt att en annan forskare skulle komma till andra slutsat-
ser utifrån samma intervjupersoner och liknande intervjufrågor (Repstad 
1999 s. 116-127).  

Under förutsättning att nämnda invändningar beaktas, rörande allmänna 
och specifika metodaspekter rörande insamlandet, bearbetandet och rappor-
terandet av materialet för denna avhandling, vill jag sammanfattningsvis 
hävda att materialet möjliggör slutsatser omkring de frågeställningar som 
satts upp för forskningsuppgiften.   

8.2. Undersökningens teoretiska värde 
I kapitel 2 förutskickades att jag med denna avhandling skulle bidra till en 
komplettering av den religionssociologiska forskningen i den meningen att 
symbolers avreglering studeras framför allt i relation till ungdomars använd-
ning av ett nytt medium. Forskningsområdet media, religion och kultur skul-
le kompletteras dels genom att tillföra ett ungdoms- och generationsperspek-
tiv, dels genom att komplettera tidigare forskningsinsatser med kvantitativt 
material. Dessutom avsågs ungdomskulturforskningen kompletteras genom 
tillförandet av religionsaspekten.  

Detta har infriats genom att de undersökningar som genomfördes inom 
ramen för Projekt NT-81 med denna avhandling kan sägas ha fått en upp-
följning. En del av de observationer som gjordes om svenska folkets förhål-
lande till bibeln visade sig föreligga också 16 år senare. Det gällde samban-
den mellan kön, ålder, religiöst engagemang och regelbunden bibelläsning. 
Samtidigt påvisades också att bibelläsningen under 1990-talet inte fortsatt att 
minska i samma takt som det regelbundna gudstjänstdeltagandet, vilket kan 
tolkas som sammanhängande med bibelns kulturella användning som en del 
av det kollektiva minnet. Synen på bibeln verkar genomgå en avtraditionali-
sering, i den meningen att fler ser på bibeln mer som en samling uttryck för 
mänsklig visdom utan gudomlig inspiration, eller som en vanlig bok. Slut-
satsen att det var vanligare att ha kontakt med bibeln på något annat sätt än 
genom att läsa den som bok befanns ännu gällande, men samtidigt var det 

                               
193 Jag syftar på presentationer i vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang, främst 
licentiatuppsatsen (Sjöborg 2003) och konferensbidrag (bl. a. Lövheim & Sjöborg 2004). 
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allt fler, jämfört med i mitten av 1980-talet som hade dessa indirekta kontak-
ter med bibeln. Gällande ungdomarnas användning av bibeln och syn på 
densamma visades att gällande både den regelbundna läsningen av bibeln 
som bok och de indirekta kontakterna med bibeln förelåg tydliga åldersskill-
nader, vilka är rimliga att uppfatta som generationsskillnader. Deras syn på 
bibeln gick också i avtraditionaliserande riktning, i ännu större grad än övri-
ga generationer. 

Fallstudien kring en webbplats om bibeln och kristen tro tillför kunskap 
om användningsmönster som bekräftas av andra studier, men som inom det 
nordiska området kan sägas utgöra ett komplement till befintliga studier, 
genom att Lövheims studie (2004a) mer entydigt baseras på kvalitativ metod 
och utgår från ungdomars användning av en allmän community. De två stu-
dierna ger sammantaget en nyanserad bild av vad Internet kan betyda för 
ungdomar när de närmar sig religion i det av senmoderniteten präglade Sve-
rige, som också medverkar till att indikera områden för vidare studier (Löv-
heim & Sjöborg, 2004). I förhållande till Lövheims studie, bidrar föreliggan-
de undersökning med kunskap om hur även en kristen hemsida används av 
ungdomar för att relatera till religion, samt att attityden till bibeln som aukto-
ritet verkar ha betydelse för hur de intervjuade ungdomarna förhåller sig till 
det som de möter på webbplatsen. Vidare bidrar avhandlingen genom att 
sätta in användningen av den studerade webbplatsen i ett sammanhang av 
övrig medierad religion.  

Avhandlingens bidrag till svensk ungdomskulturforskning kan anses ligga 
däri att området religion och medier relateras till socialisationsteoretiker som 
Ziehe194. Studiens tydligaste poäng är här den om Internet som ett både privat 
och socialt sätt att närma sig/förhålla sig till det kollektiva minnet. Vidare 
bidrar undersökningen med analyser av inte tidigare presenterat empiriskt 
material av ungdomars förhållande till bibeln. Detta har skett genom dels 
kohortanalyser, dels användarundersökningar av såväl kvantitativt som kva-
litativt slag. 

8.3. Slutord 
Jag har i denna avhandling pekat på att en medierad bibelanvändning kan 
möjliggöra nya sätt att förhålla sig till bibeln som inte nödvändigtvis följer 
upptrampade spår. Min reflektion kring detta är att vilken bedömning man 
gör av en sådan möjlig utveckling handlar om betraktarens egna utgångs-
punkter. En sådan utveckling kan tänkas leda till att ungdomspastorn får 
konkurrens av andra bibeltolkningar. Den som anser att en viss tolkning är 
att föredra skulle måhända kunna oroas över en sådan tänkbar utveckling. Ett 
annat scenario skulle vara att ungdomar med hjälp av interaktionen via In-
                               
194 Även Bossius 2003 och Lövheim 2004a är exempel på detta. 
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ternet kan utveckla sin bibelanvändning hellre än att avveckla den. Studien 
antyder till och med att ett intresse därigenom skulle kunna väckas och till-
godoses, i något avseende fritt från de sociala barriärer som annars omger en 
grupp i den fysiska verkligheten. Om detta ska uppfattas som ett hot eller ett 
löfte beror kanske til syvende og sidst på vilka värderingsmässiga synpunkter 
som läggs på exempelvis värdet av en social fysisk gemenskap för bibeltolk-
ning. Jag skrev i inledningen till denna avhandling om en bland religiösa 
organisationer inte ovanlig entusiasm inför möjligheten att med hjälp av 
”nya” medier sprida ”ordet” (Linderman 1993, Morgan 2003, Horsfield 
2002). Resultatet av avhandlingen skulle möjligen kunna vara relevant för 
institutioner och grupper inom organiserad religion som applicerar medierad 
religion i syfte att ”nå ut” till ”nya människor” som sedan tänks komma till 
kyrkan. Det min studie indikerar tyder kanske snarare på att medier verkar 
kunna fungera som ett sätt att förhålla sig till religion som rör sig i samspelet 
mellan individ och socialitet. Utifrån ett sådant perspektiv ter det sig mer 
osäkert om de ansträngningar som den lokala, organiserade religionen gör 
för att samla de som tagit del av religion i medierad form nödvändigtvis 
röner framgång. Detta ansluter också till de teoretiska perspektiv som denna 
avhandling utmynnar i. Dualiteten mellan individ och socialitet, privat och 
kollektivt minne utgör, som jag visat, ett av de centrala särdrag i samtidskul-
turen som även framöver bör locka forskare till granskning av hur den sen-
moderna individen relaterar till sin omvärld.  
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9 Summary: The Bible on My Own Terms  
 

The Bible on My Own Terms: A Study of Mediated Contacts with the Bible 
with Special Reference to Youth and the Internet  
The mediation of religion has been claimed to be related to the process of 
detraditionalization of religion and thereby people’s ways of relating to reli-
gious authorities. However, specifically what role mediation plays in this 
process remains to be further developed. Since the early days of research 
into this area, the Internet has been thought to seriously challenge religious 
authorities. This remains, however to be further examined in different na-
tional contexts, different religious traditions and varying technical applica-
tions.  

The present thesis sets out from a nuanced standpoint between two rather 
extreme positions. Where one position would claim, that the media merely 
reflects ongoing processes of religious and social change in contemporary 
society, the other side would have it that the media is best conceived of as 
the ultimate cause behind these changes. However, following i.e. Dawson 
(2000 p. 11) the present treatise holds that the Internet, all at once, is 1) a 
product of a time of insecurity, 2) an agent contributing to this insecurity, 
and 3) a cultural response to this insecurity. Such a reciprocal understanding 
proves more fruitful in coming to terms with how the processes of religious 
and social change are related to (especially young) people’s use of the par-
ticular medium of the Internet. 

The aim of the present dissertation is, against this background, to explore 
whether mediation via the Internet contributes to the use of the Bible as a 
cultural resource, and whether – and under what circumstances – this con-
tributes to other ways of relating to the Bible as an authority. By means of 
three major research questions, this aim is accomplished using three kinds of 
data.  

Firstly, quantitative survey data from a representative sample of the 
Swedish population are used to investigate to what extent people outside the 
churches come into contact with the Bible in various mediated forms. More 
specifically, Bible reading and other forms of contact with the Bible, as well 
as attitudes to the Bible are scrutinized for variation over time (data from 
2001 are compared to data from earlier studies of 1984, 1999 and 2000), and 
generational differences, respectively. 
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Secondly, using an online questionnaire, patterns of use on a Swedish 
Christian ecumenical web site on the Bible targeted at teenagers are ex-
plored. In this way the present study represents a field where similar quanti-
tative approaches are rare, especially in Sweden.  

Thirdly, by conducting individual interviews with a sample of the users in 
the afore-mentioned online questionnaire, how their views on the Bible are 
related to their use of the studied Christian web site is examined. The ques-
tion is whether use of this web site can be seen as expressing detraditionali-
zation, in terms of weakening of tradition, individualization of religion and 
sacralization of the self (Woodhead & Heelas 2000 p. 343f).   

These research questions correspond to the agenda for research on the 
Internet and religion suggested by Dawson & Cowan (2004 p. 10f). Thus, 
the present study meets their call for user studies of the Internet for religious 
purposes, studies of people’s experiences of religion online as well as que-
ries of the relation between individuals’ activities online and offline. The 
fourth of the proposed areas is, at least partly covered, namely how specific 
religious practices are accomplished online, which here would entail the use 
of the Internet as a way of relating to a religious authority such as the Bible. 
This research focus is developed in the first three chapters of the dissertation, 
where the first presents the background and the aim for the study, the second 
chapter entails a research review covering the areas of religious and social 
change, detraditionalization, youth and religion, media and religion and 
more specifically Internet and religion, concluding with the abovementioned 
research questions. Issues of methodology, the process of data collection and 
research ethics are addressed in the third chapter. 

In Chapter 4 original data, reanalyzed data from other surveys, as well as 
comparisons with earlier studies are used exploring the position of the Bible 
among Swedish people in general. The results indicate a tension between 
two groups. On the one hand, a small and to some extent diminishing group 
of people use the Bible rather intensively. They feel it will be important for 
Swedish culture in the future in various ways. On the other hand, a much 
larger group comes into contact with the Bible in more indirect forms, on a 
more irregular basis. Members of this latter group, which contains variations 
both in terms of forms of contact with the Bible and the frequency of such 
contacts, find the Bible to be important in a more general cultural sense. A 
third group yet, can be said to have no contact with the Bible in any way, but 
even among these people a significant proportion find the Bible to be impor-
tant in areas such as literature and school, respectively. This complex image 
of the Swedes’ relation to the Bible is emphasized by a shift in attitudes to 
the Bible. The proportion of people sharing a religious view of the Bible (i.e. 
“The Bible is the clear Word of God and is therefore literally true”; “The 
Bible was inspired by God but is written by human beings, and it must there-
fore be interpreted anew in each age”) is found to be diminishing in favor of 
a growing number of people who prefer a humanistic view of the Bible (i.e. 
“The Bible contains much wisdom about life, but God has not influenced it 
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in any special way”; “The Bible is just a normal book”). In other words, the 
Bible is to a greater extent seen as an in-worldly product. For some people it 
is seen as filled with human wisdom, yet for some it is just literature, which 
in this case means just like any other book.  

The majority of the Swedes do not use the Bible regularly. Instead, it 
seems as if a more indirect and irregular usage would be a more accurate 
way of describing the relationship between people in Sweden and the Bible. 
The indirect contacts with the Bible can be said to, on the one hand, contrib-
ute to the Bible being used by larger groups outside churches and chapels. 
On the other hand, such contacts are rather irregular and sporadic. 

An analysis of these matters generation-wise, demonstrates that both indi-
rect and direct contacts with the Bible are less frequent among younger gen-
erations. This was the case in almost every respect, but one: contact with the 
Bible by means of the Internet. The proven correlation with age for this form 
of contact with the Bible interestingly showed that it is the youngest age 
group, 15-29, that demonstrates the highest frequency of this form of con-
tact. Important to point out is that this does not indicate that Swedish young 
people in general read and discuss the Bible online. Such a usage was rather 
uncommon as a vast majority of the young people reported not having any 
such contacts. Nevertheless such a finding indeed motivates the focus in the 
remaining two parts of the study on what this seemingly new pattern would 
entail. 

Chapter 5 contains a case study of a Swedish, Christian ecumenical web-
site concerned with the Bible, directed at teenagers. The particular site was 
chosen for three reasons. Since the site is owned by a number of churches 
and Christian organizations it is well established and well-known in several 
different contexts with differing perspectives on the Bible (external plural-
ism). The site offers a number of interpretations on a broad range of subjects, 
and in this way serves as an alternative to many other Christian sites online 
(internal pluralism). The site employs a mix of different communication 
solutions, with varying degrees of interaction i.e. forum, questions-answer-
box, editorial articles, quiz, cartoons, links, etcetera (technical pluralism). 
Started in 1999, the site is now well established, with around 2000 visitors 
per day during the school week. Deploying a quantitative approach using an 
online survey it can be shown that three out of four users in the survey are 
younger than 24 years old. Two thirds are teenagers. It is worth noting that 
the survey showed that two out of three users are female. Regarding one of 
the main research questions, the survey indicated that one third of the users 
of the site have no involvement in a local religious community.  Different 
user groups identified in the survey had more in common when it came to 
their patterns of use, as for instance which particular sections of the site they 
used. The rather diligent questions/answer-box with some 1800 entries at the 
time, proved to be the most popular section of the site. These results from 
the first major study generated from a quantitative approach to a religious 
web site in Sweden agree with those of Campbell (2005), stressing the dis-
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tinction between using the site as a complement or an alternative to offline 
involvement and community. The studied site thus works as an arena for 
meaning making around the Bible, for people with differing degrees of fa-
miliarity with the Bible. The site functions as a way of relating to the Bible 
as a religious source and cultural resource, in a manner that is both private 
and social.  

Earlier, in chapter 2, the situation of young people’s attitudes to religion 
in contemporary Sweden, was developed in terms of Ziehe’s concept of 
double-sided makeability (Ziehe 1986). This leaves young people, in particu-
lar, with a “gap” between a vast range of possibilities in late modernity and a 
number of limitations surrounding the individual’s actual possibilities to 
realize his or her own destiny. As far as religion is concerned, this duality is 
demonstrated as a broad curiosity for issues of religion and views of life and 
a corresponding lack of interest in partaking in traditional or organized forms 
of expressing such a curiosity. From that perspective this observation on the 
role of the Internet is worth noting.  

The task for Chapter 6 is to illuminate the third research question, namely 
how the views of the Bible among the users of the studied website correlate 
with their ways of using the site. Can the use of a Christian website on the 
Bible be seen as an expression of more de-traditionalized ways of approach-
ing the Bible, and if so, under what circumstances? Detraditionalization is 
here understood as weakening of traditions, individualization of religion and 
sacralization of the self (Woodhead & Heelas 2000). This question was in-
vestigated by conducting individual interviews with 23 of the young people 
in the afore-mentioned online survey. 14 females and 9 males, aged 15-24, 
from various religious backgrounds, were interviewed on religious back-
ground and involvement, use of the Bible and experiences of religion online. 
The interview also included a discussion around a chosen Bible text (Gen. 
2:4-25), to study the Bible view, both the explicit (nominal) and the one 
actualized by the particular text. In order to assess the informant’s perception 
of the authority of the Bible, this part of the interview focussed on issues 
surrounding the relationship between seeing the biblical account of the crea-
tion of Man as historically true and a scientific explanation to the origins of 
human life. The aspect of gender apparent in the text was also specifically 
addressed. 

The analysis of the interviews indicated, that the website is used as either 
a complement or an alternative to local parish involvement. Religion online 
can be used to confirm, develop or challenge the interpretations/faith that the 
young people bring with them to the site. If these two aspects are combined, 
six ways of using the site and religion online appear: 1) as a complement/to 
confirm; 2) as a complement/to develop; 3) as a complement/to challenge; 4) 
as an alternative/to confirm; 5) as an alternative/to develop; and 6) as an 
alternative/to challenge.   

The individual interviews showed that the opportunity for anonymous 
contact online, in this case this particular website on the Bible, also provides 
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tools for handling issues that in a local setting may be considered private and 
delicate. Young people seem to use the website and religion online as a freer 
way of relating to demands of commitment and consensus on faith issues on 
the part of religious institutions. This is seen as a freeing up of religion, in 
this case the Bible, from its points of anchorage in social groupings, and 
turning it into a cultural resource (Beckford 1989, 2003). Such a resource 
can be used for several different purposes. 

The main result from the interview study is that the mediation of the Bible 
reflects and contributes to a movement in a detraditionalized direction. Tra-
ditional patterns of interpretation and the social contexts where these are 
passed on receive competition from other alternatives of interpretation. 
These other modes of interpretation are made available for the individual 
online, which at the same time is private and social or shared. As traditional, 
religious views on the Bible can be questioned by means of a social treat-
ment of issues concerning different interpretational models, meaning making 
around the Bible is also made possible for users without any contact with a 
local religious community. Along with the main results from chapters 4 and 
5, this is assessed in the analytical discussion of Chapter 7. 

Referring to Berger & Luckmann’s classic concept, plausibility structure 
(1979, p. 180-189), it is proposed that religion on the Internet may also have 
a supportive function for young people who have left their involvement in 
local minority communities. The concept of virtual plausibility structure is 
suggested to convey that the use of religion online in this respect resembles 
those face-to-face contacts stressed by Berger & Luckmann. They see face-
to-face contacts as particularly important for someone in a cognitive minor-
ity. As an alternative to the concept plausibility structure, Lundby’s (1987, p. 
47-50) concept social references is discussed. People that the individual only 
comes into contact with via the mass media can contribute to a social foun-
dation for non-participatory religiosity. The development of belonging de-
mands a plausibility structure, according to Lundby, but religiosity without a 
defined plausibility structure may well be supported by social references. It 
is argued in the present study that the strong emphasis of the importance of 
face-to-face contacts, and the crucial issue of time, stresses the urge of fur-
thering studies into the role of the Internet seen in relation to the concept of 
plausibility structure and social references. Pivotal tasks in this respect in-
clude comparing studies on different media and in different local contexts, as 
well as studies over time. 

The mediated use of the Bible, particularly via the Internet, is a way of re-
lating to the collective memory. This mediated use exists in the area of ten-
sion between the private and the social/collective. Along with Hervieu-Léger 
(2003) the double tendency is stressed, which at the moment is transforming 
religious institutions in a fundamental manner. Hervieu-Léger identifies two 
typical configurations of religion, characteristic for Western Europe. First of 
these trends is the individuality-centered culture imposing itself in all do-
mains, tending to relativize institutionalized norms for both faith and prac-
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tice. Seeking and the personal attribution of meaning are significant for this 
trend. Here, community is not constituted by sharing of some pre-postulated 
creed, but rather in realizing a mutually recognized “‘convergence’ of indi-
vidually chosen paths” (Hervieu-Léger 2003 p. 13). The second trend is 
characterized by small and collectively formed nuclei of certitude. Their 
purpose is to ensure the ordering of individual experiences. Here, the need of 
both individual and collective for certainty is met, in contrast to modern, 
free-floating and individualized forms of believing. The point which the 
study makes at this juncture is that it is worth noting that particularly in a 
situation where central religious authorities are questioned, the tension be-
tween these two tendencies is (even more) accentuated. The present study 
has contributed to an elucidation of how religious institutions, or with Her-
vieu-Léger’s words “religious authorities”, themselves play a part in these 
processes by mediating religion – as they launch and operate websites such 
as the one studied in this case – enabling individuals to come into contact 
with religion on their own terms.  

Mediation of religion in general, and in particular religion on the Internet, 
makes possible an approach to the collective memory in a way that is indi-
vidualized and social, private and shared. Compared to institutionally trans-
mitted ways of taking on the Bible and interpretational patterns, mediation 
opens up for a more detraditionalized relationship with the Bible. And even 
if the use of the studied website with its external, internal, and technical plu-
ralism was mainly characterized as detraditionalization, there were also indi-
cations suggesting that the site could function in a different manner. Even 
people without any regular organized religious activity also found the Bible 
to be culturally significant in this deregulated situation. Thus, this study has 
illustrated that “the very privatized form of modern religiosity may make it 
more effective than traditional religiosity as a bridge between autonomous 
individual actors on the one hand and societal institutions on the other” 
(McGuire & Spickard 2002 p. 303). 

In chapter 8 methodological reservations are addressed. It is argued that 
the different data groups used carry with them different problems. Concern-
ing the issue of representativity, the data from 1984 and 1999, are both said 
to be accurate in this respect. The data from 2000 was gathered with a postal 
questionnaire and the low response rate is problematized. The slight overrep-
resentation of respondents with higher education or employed by the state in 
the same data, is judged not to interfere with representativity criteria in any 
decisive manner. The data from 2001 displays overall generalizability de-
spite a minor overrepresentation of women. In sum, the data from represen-
tative population samples are assessed as giving a fairly good basis for gen-
eralization. A discussion concerning formulation of survey questions and the 
transferability of questions between various forms of distribution is under-
taken. Further consideration is paid to the issue of comparability between 
different sets of data used.  
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As for the online survey, the self-selection process requires specific atten-
tion. The crucial matter in this respect is that answers gathered using a self-
selection online questionnaire can be said to be representative only of those 
respondents. Thus, the method does not enable the researcher to assess 
whether this group is representative of the visitors to the particular site in 
general. Two specific measures were taken in order to compensate for this 
problem: duplicate responses were manually and individually sorted out, and 
comparisons with relevant studies were utilized; one of general Internet use 
in Sweden (SCB 2004a), and one of the use of Internet for religious purposes 
in the United States (Hoover et al. 2004). Finally, the procedure and the in-
terpretation of the individual interviews undertaken in the study are consid-
ered.  

In light of the present enquiry, questions for further study suggested in-
clude comparative studies over time and in different media forms. It would 
be fruitful to also in Sweden undertake ethnographic studies in order to fur-
ther enhance the understanding of young people using media for religious 
purposes (cf. Clark 2003a). Such studies should consider the overall media 
use of young people, and more thoroughly deploy a theoretical discussion 
informed by cultural studies (Campbell 2004). This would help to address 
the prominent lack of attention paid to religion which has been apparent in 
Nordic youth studies up until recent years (cf. Bossius 2003, Lövheim 
2004a). Another area worth further development would be the application of 
supply side theory, or the rational choice paradigm, in the field of youth, 
religion and media (Young 1997, Linderman 2001 p. 227f). Thereby, not 
least the concept of religious human capital (Bromander 2001) might prove a 
fruitful contribution to this field. 

The dissertation contributes to research in three respects. Firstly, earlier 
results emphasizing the privatizing effect of the mediation of religion are 
complemented by considering a cultural component against which the indi-
vidual relates to religion in a manner which at the same time is both private 
and social. Secondly, this study provides support for the findings of earlier 
studies on the Internet and religion, as to the significance of factors such as 
offline experiences of religion, attitude to pluralism, and technical features 
online. This study adds to those results by exposing how these features come 
into play in the use of a Christian website, and that such a site may also work 
as an arena for young people from diverse religious backgrounds.  Thirdly, 
the role of the mediation of religion via the Internet for religious and social 
change has been understood here in a reciprocal manner. Thus the Internet is 
a product of a time of insecurity, but also an agent contributing to this inse-
curity, as well as being a cultural response to this insecurity. For religion, the 
present study indicates that the use of the studied website on the Bible can be 
seen as detraditionalization, in terms of the weakening of traditions and the 
individualization of religion. In relation to this the concept “virtual plausibil-
ity structure” has been suggested as a way of understanding the role of the 
Internet in between the individual and the social in late modernity.  
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Bilagor  

Bortfallsanalys 
 
Tabell 47. Bortfallsanalys: Sifoundersökningen Svenska folkets syn på bibeln, 2001. 
Bakgrundsvariabel Relativ andel, 

SIFO-materialet 
2001 

Relativ andel, 
populationen 2001 

enligt SCB 
Män 44,2 50,8 
Kvinnor 55,8 48,2 
15-29 år 21,7 22,2 
30-49 år 32,9 33,5 
50- år 45,4 44,4 
Boende: storstad 24,9 24,9 
Boende: övr städer eller tätort >3000 55,2 53,5 
Boende: tätort <3000, landsbygd 18,4 20,4 
Hushållsinkomst <250000 kr 32,7 26,3 
Hushållsinkomst 250000-399999 kr 24,0 23,1 
Hushållsinkomst >400000 kr 29,2 34,5 
Utbildningsnivå: grundskola/ folkskola 34,4 27,0 
Utbildningsnivå: gymnasium 2-/3-årigt 38,1 36,2 
Utbildningsnivå: högskola 26,9 27,8 
 

Om datamängden från Sifoundersökningen 2001 jämförs avseende tillgäng-
liga bakgrundsvariabler med motsvarande uppgifter för den undersökta po-
pulationen år 2001 (15 år och äldre) erhålls kunskap om i vilken utsträckning 
det undersökta urvalet kan antas vara representativt för populationen som 
helhet. Av en sådan jämförelse framgår att kvinnor är överrepresenterade i 
svarsgruppen. Det är en faktor som kan antas ha betydelse för resultatet i den 
meningen att kvinnor, enligt tidigare forskning, tenderar att uppvisa större 
intresse för och engagemang för olika former av religion. I övrigt är de skill-
nader som framkommit vid jämförelsen så små att de knappast kan antas ha 
inverkan på svarsfördelningen på något systematiskt sätt. Viktning för de 
variabler där viss differens föreligger har genomförts på prov, men eftersom 
skillnaderna är så marginella har förfarandet bedömts överflödigt och valts 
bort. 
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Undersökningsinstrument 
Använda undersökningsinstrument 
Här förtecknas de undersökningsinstrument som använts för insamlande av 
data. Vad gäller enkätfrågor, återges i avhandlingen frågeformuleringen när 
resultatet för respektive fråga presenteras. Frågeformulärens lydelse i sin 
helhet finns publicerade på de sätt som redovisas i nedanstående samman-
ställning. 
 
 
Tabell 48. Undersökningsinstrument för datamängder använda i avhandlingen. 

Datamängd Formulär publicerat Anmärkning 

NT-81 (Delundersökning 2 och 3) Pettersson 1986 s. 105-108  
Bibel 2000 Pettersson 2000 Endast frågorna 
SOM 2000 SOM 2000  
SIFO 2001 Sifo 2001, Sjöborg, 2003 s. 121f   
Bibelsajtenkäten 2001 Sjöborg 2003 s. 123  
Bibelsajtenkäten 2004  Se nedan 
Intervjuer 2001 resp 2004 Sjöborg 2003 s.126-129 Intervjuguide 
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Bibelsajtenkäten 2004 
Välkommen till Bibelsajten. Just nu genomförs en enkätundersökning bland våra besökare. Den 
genomförs av Teologiska institutionen vid Uppsala universitet i samarbete med Bibelsajten. Det 
är frivilligt för dig att delta i undersökningen, men genom att vi får in så många svar som möjligt 
ökar enkätens kvalitet. Svara på enkäten redan nu. Om du svarat på denna enkät tidigare, 
behöver du inte göra det igen.  
 
Du kan delta i utlottningen av biocheckar som tack för din medverkan! Uppge din mejladress så 
är du med i utlottningen. Dina uppgifter kommer under inga villkor att lämnas vidare till någon 
utomstående.  
(Gå vidare till enkäten) 
 
Hur mycket använder du Internet? 

• Minst en timme om dagen 
• Någon timme i veckan 
• Mindre än en timme i veckan 
• Har bara provat någon enstaka gång, (biblioteket/skolan/kurs eller i annat samman-

hang) 
 
Var har du tillgång till Internet? (flera alternativ kan markeras) 

• Hemma (med uppringd modemuppkoppling) 
• Hemma (med ADSL eller bredband) 
• Skola 
• Arbete 
• Bibliotek 
• Internet-café eller liknande 
• Hemma hos kamrat 

   
För vilket eller vilka av följande syften har du använt Internet under de tre senaste månaderna 
(flera alternativ kan markeras) 

• skicka och ta emot e-post 
• annan kommunikation (t.ex. för att chatta) 
• söka information om varor och tjänster 
• söka svar på frågor om religion 
• lyssna på radio (webbradio) eller titta på tv (webb-tv) 
• lyssna till musik, spela spel eller ”ladda ner” musik/spel 
• läsa eller ”ladda ner” nättidningar eller elektroniska tidskrifter 
• använda nätbank och/eller andra finansiella tjänster (t.ex. köp och försäljning av ak-

tier) 
• köpa/sälja varor eller tjänster (utom bank- och andra finansiella tjänster) 
• hämta och/eller lämna information via myndigheters hemsidor 
• följa kurs via nätet 

 
Använder du Internet på samma sätt idag som för två år sedan? 

• Ja, det gör jag. Ingen förändring i min användning har skett   
• Nej, det gör jag inte. En förändring har skett 

 
Om nej, hur har din användning förändrats? (tar helt avstånd 1 – instämmer helt 5) 

• Jag använder Internet oftare i skolan 
• Jag använder Internet oftare i hemmet 
• Jag använder Internet mer sällan nu än tidigare 
• Jag besöker nu fler sajter om religion och andlighet 
• Jag håller kontakt med kamrater oftare via nätet  
• Jag diskuterar mindre på nätet nu än tidigare 
• Jag surfar runt mindre nu, vet vad jag är ute efter  
• Fritt svarsalternativ______________________ 
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Har du besökt Bibelsajten tidigare? 
• Nej, detta är första gången 
• Ja, men högst fem gånger 
• Ja, ungefär högst 20 gånger 
• Ja, fler än 20 gånger  

 
Om ja på föregående fråga: hur ofta besöker du Bibelsajten? 

• Varje dag 
• Varje vecka 
• Någon gång i månaden 
• Mer sällan 

 
Hur hittade du Bibelsajten? (flera alternativ kan markeras) 

• Via en sökmotor på Internet 
• Via en länk eller artikel på en hemsida på Internet 
• En kompis tipsade mig 
• Läraren i skolan gav mig i uppgift att använda Bibelsajten 
• Ledaren/pastorn/prästen i kyrkan tipsade mig om Bibelsajten 
• Artikel i en tidning, inslag i radio/tv 

 
Om du besökt Bibelsajten tidigare, har du där (flera alternativ kan markeras)… 

• Sökt information om olika bibelböcker 
• Sökt information om hur ett bibelställe kan tolkas  
• Läst i avdelningen ”Artiklar” 
• Läst i avdelningen ”A till Ö” 
• Läst andras inlägg i ”Forum” 
• Själv deltagit i diskussioner i ”Forum” 
• Läst andras frågor och svar i frågelådan 
• Skrivit en fråga till frågelådan 
• Skrivit en kommentar till en artikel eller en fråga  
• Läst musikrecensioner 
• Läst filmrecensioner 
• Besökt skojsidorna 
• Använt länksamlingen 

 
Deltar du i konfirmandläsning? 

• Ja 
• Nej 

 
Är du med i en ungdomsgrupp i någon församling? 

• Ja, Svenska kyrkan med EFS  
• Ja, någon frikyrka, t ex Missionskyrkan, Pingstkyrkan   
• Ja, Katolska kyrkan eller någon av de ortodoxa – österländska kyrkorna 
• Ja, en muslimsk ungdomsgrupp 
• Nej, jag är inte med i någon religiös ungdomsgrupp 

 
Deltar du i gudstjänster (ej dop, vigsel, begravning) i någon kyrka? 

• Varje vecka 
• Varje månad 
• Någon gång per år 
• Bara vid jul och/eller påsk 
• Aldrig eller nästan aldrig 

 
Hur ofta läser du bibeln? 

• Varje dag 
• Varje vecka 
• Ibland 
• Aldrig eller nästan aldrig 
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I vilket sammanhang läser du bibeln (flera svar kan markeras)? 
• Ensam, för mig själv 
• I ungdomsgruppen som jag tillhör 
• I gudstjänster som jag deltar i 
• Vid bibelstudier i den kyrka jag tillhör 
• I skolan 
• I filmer jag ser 
• I musik som jag lyssnar på 
• På Internet 
• Aldrig eller nästan aldrig 

 
Vilken av följande beskrivningar av dig passar bäst (flera svar kan markeras)? 

• Jag går i grundskolan 
• Jag går i gymnasieskolan 
• Jag går på folkhögskola 
• Jag går på bibelskola 
• Jag går på komvux 
• Jag läser på universitet/högskola 
• Jag är arbetslös 
• Jag är förvärvsarbetande 
• Jag är pensionär 
• Jag är sjukskriven 

 
Fyll i dina personuppgifter:  
Ålder ___   E-postadress: ___________________  
 
Är du… 

• Tjej 
• Kille 
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