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Abstract 
 
Undersökningen är en kvalitativ enkätstudie. Studiens syfte är att ta reda på vilka 
attityder mot religionen och de religiösa kan hittas bland ungdomar som går andra 
och tredje år på gymnasiet. Två diskurser gällande vanliga attityder gentemot 
muslimer och buddhister används som ramar i enkätsfrågor samt några attityder som 
de kristna upplever att människorna har gentemot dem. Även religionssociologiska 
teorier om varför en människa blir religiös används för att skapa analytiska kategorier. 
 
Samma diskurser och teorier används även för att granska resultatet. Attityderna som 
teorierna kopplar till de kristna, muslimer och buddhister syns i mitt material, men 
oftast är det elevens egen religiositet, agnostighet eller ateism som ger upphov till 
vissa attityder mot de religiösa i en annan religion. Bland eleverna i 
undersökningsgruppen är den vanligaste tanken om varför en människa blir religiös 
att denne söker efter mening och tillhörighet. 
 
Studien kopplar även attityderna mot de religiösa till skolans värdegrund och 
ämnesplaner i religionskunskap. 
 
Nyckelord: Attityder mot religioner, religionssociologiska förklaringsmodeller, att 
bli religiös, ungdomar/elever och religion, värdegrund 
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Inledning 
 
Hur en människa som tillhör en viss religion känner, tänker och agerar har intresserat 
religionsforskare så länge religionsvetenskap har funnits som vetenskap. Resultaten av 
dessa forskningar fungerar som grund när man skapar undervisningsmaterial till skolor. 
Det finns emellertid flera andra faktorer som påverkar vilken bild av en religion hamnar 
på en lärobokssida; samhällets normer och värderingar samt författarnas och 
redaktörernas åsikter lämnar sina spår i materialet. I undervisningssituationen spelar 
lärarens egna föreställningar om en religion roll, och slutligen färgar elevens egen 
bakgrund och personliga tankar all information som erbjuds.  
 
Förutom faktakunskaper, vilka alltså i religionskunskap är mer eller mindre tendentiösa, 
ska skolan förmedla värden. Skolan ska främja medmänsklighet och motverka 
diskriminering av individer och grupper. Skolan ska hjälpa elever att ”inse värden som 
ligger i kulturell mångfald” sägs det i skolans värdegrund (Lgy 11 s.5). Ett av 
religionskunskapens syften är att skapa förståelse mellan människor som har olika 
religioner eller andra livsåskådningar (Lgy 11 s. 5). I kursplanen i religionskunskap 1 för 
gymnasiet står det att eleverna ska ”…utveckla respekt och förståelse för olika sätt att 
tänka och leva”.  
 
Allt detta gör mig nyfiken på vad elevernas uppfattningar av religioner och de religiösa 
är efter alla år i skolan. Vilka föreställningar finns och vilka är de vanligaste attityderna 
mot de religiösa. Och de elever som själv är religiösa, de har också en bild av ”de andra” 
som tror på ett annat sätt. Jag hittar inte många studier om just detta och blir motiverad 
att granska det själv. Denna mindre studie kan kasta några ljusstrålar i dunklet, och 
inspirera andra att göra större studier och djupare analyser i ämnet. 
Syfte 
 
Syfte och frågeställningar 
 
I studien ska jag undersöka vilka attityder elever i årskurs två och tre i gymnasieskolan 
har gentemot de som är religiösa eller om man är religiös själv, vilka attityder man har 
mot anhängare av en annan religion. Studien vill fånga upp den religionen som eleven 
har mest kontakt med (förutom den möjliga egna), och som därmed kanske väcker mest 
tankar hos eleven. Utövarna i en sådan religion är ofta klasskamrater eller bekanta, och 
attityderna som de andra hyser mot dem påverkar även deras bild av sin religion.  
 
Att kunna begränsa det vida begreppet attityder, och att kunna förankra undersökningen 
i vetenskaplig litteratur används det vissa teorier. David Thurfjell beskriver i sin bok 
Det gudlösa folket -De postkristna svenskarna och religionen de attityder som enligt studier 
anses vara mycket utbredda mot utövare av kristendom, islam och buddhism. Dessa 
attityder utgör ett ramverk i undersökningen. Det finns sociologiska 
förklaringsmodeller till varför en människa blir religiös. Hur elevernas tankar om varför 
någon annan blir eller är religiös relaterar till dessa teorier ska prövas i studien.  
 
Syftet är alltså att i ljuset av dessa två teorier med sina delteorier granska vad 
gymnasieelever tänker om de som är religiösa eller har en annan religion än man själv 
har. Frågeställningarna blir: 
 
1. Hur relaterar teorierna ur Thurfjells bok till elevernas attityder gentemot en 
viss religion och dess utövare? 
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2. Vilka av religionssociologiska förklaringsmodeller för att människor blir 
religiösa ligger närmast elevernas antagande? 
 
3. Kan man hitta mönster i svaren kopplade till elevens egen grad av religiositet?  
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Bakgrund 
 
När jag väl bestämde mig för att göra en vetenskaplig studie i ämnet så kändes det som 
att ett mångdimensionerat, oändligt fält öppnade sig. Meningen med detta kapitel är att 
positionera studien, visa vad som finns bakom och runt omkring som studien kan 
relatera sig till. Vi börjar med begreppen diskurs och attityd, och går sedan vidare till vilka 
attityder mot ”de andra” läroplanerna förespråkar, och vad andra studier har kommit 
fram till. 
 
Diskurs 
 
I studien benämns några föreställningarna om religioner som diskurser. Begreppet 
diskurs kan definieras i studien som en bred term som syftar till ”sociala 
relationssystem” (Howarth i Bergström & Boréus 2012 s. 357). Då kan även tankar 
och attityder ingå i begreppet som annars betonar mycket tal och skrift. Dock 
kommer ofta dessa attityder från just språket. Ett citat från Fairclough & Wodak 
(citerad av Bergström & Boréus 2012 s. 356) beskriver väl vad diskurs inom 
sociologin kan vara: ”Discource is socially constitutive as well as socially shaped: it 
constitutes situations, objects and knowledge, and the social identities between people 
and groups of people.” Det är just dessa sociala identiteter som jag är intresserad av. 
Man kan inte undvika att forma varandras identiteter i skolan, som individer och som 
grupper. 
 
Attityder 
 
Begreppet attityd används mycket brett, man stöter på det överallt i vardagligt tal, i 
medierna och i olika sorts litteratur. I denna studie ska elevernas attityder mot de andras 
religion och dess utövare undersökas. Jag har redan så här långt i uppsatsen använt 
ungas tankar och föreställningar av religioner som i princip synonymer till ordet attityd, 
och det är också meningen. Attityd kopplas ofta till positiva och negativa inställningar 
eller förhållningsätt till någonting (Psykologilexikon), men denna studie tar även upp 
mer neutrala tankar under samma begrepp. Studiens användning av ordet attityd 
relaterar bäst på det engelskspråkiga sättet att se ordet som synonym till ”opinion” eller 
”belief” och att ”saker och ting ses som representanter för hela kategorier av fenomen” 
(Psykologilexikon).  
 
 
Läroplaner 
 
Som det framgår i inledningen så ska skolan uppfostra elever och förmedla värderingar 
som radas upp ganska tydligt. Det som är en av orsakerna till att jag blev intresserad av 
detta ämne, är hur man enligt läroplaner ska förhålla sig till ”de andra”, de som inte är 
som jag. Om man börjar från den mest konkreta änden så får man inte kränka någon 
på grund av kön sexuell läggning, religion, funktionsnedsättning osv (Lgy 11 s.5). Från 
skolverkets granskning kan man läsa att uppmaningen att inte kränka eller trakassera 
någon ofta tolkas som att man ska ingripa vid mobbning av en elev. Men granskningen 
konstaterar att mobbning inte kommer från tomma intet. Bakom mobbningen finns 
maktstrukturer och normer som speglar samhället i övrigt som också ska bekämpas 
(Rapport 326 2009 s.28). 
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Det räcker inte att avstå från att kränka någon. Skolan ska få eleverna att förstå och 
respektera andra kulturer, religioner och sätt att leva (Lgy 2011 s.5, 11, 37). Man ska alltså 
även försöka leva sig in i deras tankesätt och respektera deras val. Vidare ska man se 
positiva värden i pluralismen (Lgy 2011 s. 5). Det tolkar jag att läraren och skolan ska 
försöka betona det som är positivt med mångfalden. 
 
Skolan ska motverka främlingsfientlighet (Lgy 11 s.5). I Skolverkets granskning 
definieras främlingsfientlighet (lånat från Brottsförebyggande rådet) som ”en negativ 
attityd, missaktning eller ett hat gentemot en individ eller en grupp på grund av hudfärg, 
nationell, etnisk eller kulturell bakgrund” (Rapport 326 2009 s. 33). Så en viss attityd kan 
också räknas som främlingsfientlig, och detta är således också någonting som kan 
relateras till denna studie. Hur studiens undersökningsgrupp förhåller sig i dessa 
diskuteras på slutet av studien.  
 
 
Tidigare forskning 
 
Som sagt har det inte gjorts många studier om ungdomars tankar om andras religioner 
och religiositet. Forskarna konstaterar att hela området ungdomar-religion länge har 
varit outforskad, och fått uppsving först på 2000-talet (von Brömssen 2016 s. 113, 
Lövheim & Bromander 2012 s. 8). Det finns dock några studier som jag vill ta upp. 
Marie von der Lippe studerade år 2011 norska ungdomars tal om religion inom ett 
större internationellt projekt i ämnet. Hon koncentrerar sig på ungdomarnas syn på 
islam, och hennes informanter är tjugo 13–15 år gamla elever i fyra norska skolor som 
definierar sig själv antingen som muslimer, kristna eller sekulära. Hon ser hur mediernas 
koppling mellan islam och terrorism, och dess allmänt negativa attityd mot islam 
påverkar elevernas synsätt. Även de elever som kritiserar medier påverkas (von der 
Lippe 2011 s. 134) Det gör även en muslimsk flicka som vill frikoppla islam helt från 
terrordåd, men börjar ändå prata om hur terroristerna tolkar koranen fel (von der Lippe 
2011 s.135). Von Lippes slutsats är att muslimer som terrorister och fundamentalister 
är den diskursen som dominerar; fast många elever försöker låta antirasistiska, så 
hamnar de åter i denna diskurs (von der Lippe 2011 s. 138).  
 
Kerstin von Brömssen (2016) skriver om diskurser som svenska ungdomar kan kopplas 
till i fråga om religion. Hon har plockat data från sina tidigare religionsstudier om två 
olika åldersgrupper, 12–13 åriga elever samt 18 åriga, och försöker hitta tecken på 
Calhouns teorier om sekulärism. Hennes resultat visar att en vanlig diskurs är ett neutral 
och tolerant förhållande till religion. Religion är någonting privat, man behöver inte 
prata om det allmänt, och det är kanske även lite ointressant, men kan även ses som ett 
våldsamt fenomen (von Brömssen 2016 s.120 f.). Även religionens irrationalitet och att 
religionen och den sekulära världen ligger långt ifrån varandra samt att religion är 
kvarleva från svunna tider är diskurser som hon hittar (von Brömssen 2016 s. 122). 
Utöver dessa diskurser kan man även tillägga att hon hittar även två elever som pratar 
om buddhism på ett vänligt och intresserat sätt som hon kopplar till samma diskurs i 
Thurfjells bok som jag har använt (von Brömssen 2016 s.120). 
 
En amerikansk studie som har flera författare från olika universitet (Farrell, Hook m. 
m.fl.) från 2017 heter Religious attitudes and behaviors toward individuals who hold different 
religious beliefs and perspectives. Rubriken relaterar till mitt ämne, och det är även här unga 
människor, studenter, som intervjuas. Studiens fokus ligger emellertid på hur 
ungdomarnas egen religion styr deras attityder mot andra religioner, vilket inte ligger i 
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linje med min studie. Resultatet fångar upp för det mesta annorlunda aspekter från 
begreppet ”attityd” än vad min studie gör; kärlek och acceptans, som den egna 
religionen förespråkar, ska tillämpas mot de andra, de andra ska försöka omvändas, de 
ska vara en källa till att lära nya perspektiv, de ska respekteras, och några vill även be 
för anhängare i andra religioner (Farrel m.fl. 2017 s. 66 f.). Jag tror att de studier som 
författarna syftar på när de säger att det finns mycket tidigare forskning i ämnet, är ofta 
studier som koncentrerar sig på just de religiöst betonade attityder mot andra religioner 
(t.ex. Dinoia 1982), och lämpar sig inte lika bra att fånga ungdomarnas allmänna 
attityder i vår sekulariserade Sverige. Därför känns min studie mycket relevant.  
 
Mia Lövheim och Jonas Bromander (2012) har redigerat en bok om projektet Religion 
som resurs, som tar reda på om och hur religion kan fungera som resurs i ungas liv. 
Studiens inriktning är hur ungdomar upplever sin egen religiositet, när jag istället 
undersöker hur de upplever andras religiositet. Många av frågorna i studien är dock 
intressanta för min studie, till exempel vad ungdomarna anger som orsak till deras egna 
religiösa tro (Lövheim & Bromander 2012 s. 71), och om de tycker att det är viktigt att 
deras syn på livet är ett eget val eller ger lugn, trygghet eller gemenskap (Lövheim & 
Bromander 2012 s. 73). Denna studie även inspirerade mig i min användning av en 
kvalitativ metod med enkäter. 
  
David Thurfjell behandlar i sin bok Det gudlösa folket -De postkristna svenskarna och religionen 
attityder och tankar som de sekulära svenskarna har om religion. Thurfjell vänder sig 
mot den vuxna medelklassen och det blir en intressant kontrast mot min studie om 
ungdomar i skolans värld. Eftersom några kapitel i hans bok presenterar de diskurserna 
som jag tillämpar i undersökningen, så tar jag upp hans studie samt dessa diskurser i 
nästa kapitel.  



 

9 
 

 
Studiens diskurser och teorier 
 
I detta kapitel motiverar jag först varför just dessa diskurser och teorier har valts att 
tillämpas i studien. Efter det beskrivs centrala idéer i varje diskurs och teori. 
 
I sin bok Det gudlösa folket – De postkristna svenskarna och religionen (2015) presenterar 
David Thurfjell de mest utbredda attityderna och föreställningarna som dagens 
postkristna svenskar verkar ha gentemot islam och buddhism samt vilka attityder som 
de kristna själv upplever från andra. Han baserar dessa diskurser dels på tidigare 
forskning, men utvecklar även dessa tankar genom egna intervjuer och enkäter.  Han 
behandlar inte alls attityder gentemot judar och hinduer, när han skriver om ”de 
vanligaste religionsattityderna” bland sekulära svenskar (citat från Thurfjell 2015 s. 11). 
Jag tänkte därför också begränsa mig till dessa tre diskurser oavsett om någon av 
studiens elever skulle ha angett hinduism, judendom eller någon annan religion som 
den som hen har mest kontakt med. De tre diskurserna täcker så många olika slags 
attityder, att man hade säkert hittat egna mönster till de religionerna.  
 
Thurfjells undersökningsgrupp representerar bara en viss del av hela befolkningen; de 
är sekulära medelklassmänniskor som bor i centrala Stockholm. Därför är jag nyfiken 
att veta hur gymnasieelever från en mellanstor stad tänker kring påståenden som 
Thurfjell presenterar i sin bok. Jag har valt att ta med tre kapitel i hans bok som jag 
använder som diskurser. Diskurserna har jag tillämpat både i utformning av mina 
enkätsfrågor och vid analysen.  
 
Sociologerna anser människornas beteende och handlingar påverkas mycket av sociala 
relationer eller möten med andra människor (Furseth & Repstad 2005 s.10). Sociologin 
handlar ofta om grupper och samhällsstrukturer, men enligt den byggs även enskilda 
människors självförståelse i interaktion med andra. I vårt individualistiska samhälle kan 
man tänka att när en människa blir religiös, så är det ett eget medvetet val, men Furseth 
och Repstad menar att relationer fortfarande kan spela roll i valet av religion eller 
livsåskådning (2005 s. 151 f.) Vad människorna själv tror om omgivningens påverkan 
på sin livssyn ser man som inslag i olika studier. Till exempel frågar Lövheim och 
Bromander ungdomar i sin studie hur mycket deras syn på livet har påverkats av 
föräldrar, vänner, kändisar, filmer osv. (Lövheim & Bromander 2012 s. 121).  
 
Jag vill lyfta upp en annan aspekt, nämligen ungdomars tankar om vad de tror är skälet 
att andra människor är religiösa eller alternativt om man själv är religiös, varför tänker 
man att en människa har blivit religiös inom någon annan religion. Enkelt utryckt: 
oavsett vad man själv är, varför tror man att de andra har blivit anhängare i en (annan) 
religion. Inger Furseth och Pål Repstad (2005) presenterar i sin bok Religionssociologi –en 
introduktion fyra sociologiska teorier för varför människorna blir religiösa som jag tänker 
pröva i mitt material. Teorierna tas upp väldigt kort nedan, för på grund av denna 
studiens lilla omfång har endast några få frågor i enkäten kunnat kopplas till de 
sociologiska teorierna.  
 
 
Diskurserna ur Thurfjells bok 
 
Den första diskursen kallar jag i min studie kort för islamdiskursen. De intervjuade i 
Thurfjells studie associerar religionen med våld och förtryck samt fundamentalism 
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(Thurfjell 2015 s.202 f.)  Islam ses alltså som en på många sätt destruktiv religion 
(Thurfjell 2015 s. 218). Ändå gör informanter ett försök att vara kritiska till mediernas 
och läromedlens sätt att ta upp det negativa aspekter i islam, bedömer Thurfjell (2015 
s.209). Han ser även en ökad positiv inställning till muslimer, särskilt bland den yngre 
befolkningen (Thurfjell 2015 s.204). 
 
Kristendomsdiskursen har jag plockat fram i ett kapitel i boken som heter Varför känns det 
lite pinsamt att vara kristen? Där är det egentligen de kristna själva som reflekterar över 
vad de tror och upplever att de andra tänker om dem, och presenteras inte som en teori 
eller diskurs i boken. Om dessa attityder jag har emellertid läst och hört om även tidigare 
så jag låter kapitlet utgöra min andra diskurs. Thurfjells informanter pratar om hur de 
kristna kan klassas som ointelligenta och irrationella. Många tycker att man ses som en 
präktig och ”icke tuff” person som måste göra något drastiskt att skaka av den 
stämpeln. Även föreställningar om de kristna som naiva och till och med dumma 
förekommer, upplyser de intervjuade (Thurfjell 2015 s.188 f.). Jag är medveten om att 
det cirkulerar många fler föreställningar om kristendom eller de religiösa kristna, till 
exempel maktmissbruk och patriarkalism, men i denna studie ska jag utgå från 
attityderna som Thurfjell presenterar i just detta kapitel. 
 
Den tredje diskursen får heta buddhismdiskursen. Enligt Thurfjell ser många i svenskar 
buddhism som en trevlig, varm och fridfull religion. Buddhismen känns inte så politisk 
och hierarkiskt som många andra religioner, och anses främja fred (Thurfjell 2015 161 
f.). Vanliga är även tankarna att buddhism och vetenskap kan kombineras utan problem 
(Thurfjell 2015 s.163). När jag valde denna diskurs förväntade mig inte att buddhismen 
är en av de religionerna som personer i min undersökningsgrupp möter mest och 
relaterar därmed sina svar till. Syftet var att diskursen om buddhismen kommer att 
utgöra en bra motsats till de två övriga teorier; oavsett vilken religion de svarande väljer, 
så är det intressant att veta om någon eller några har den där positiva bilden av 
religionen som Thurfjell menar kopplas till buddhismen.  
 
 
De religionssociologiska teorierna 
 
Deprivationsteorin går ut på att man antar att en människa som blir religiös är deprimerad, 
det vill säga saknar till exempel sociala tillgångar, pengar eller en bra hälsa, och har 
svårigheter eller känner sig nervärderat på grund av det. De kan även ha etiska 
värderingar som inte får gensvar i omgivningen eller sakna ett stabilt meningssystem. 
Religion får då en kompenserande och tröstande funktion (Furseth & Repstad 2005 s. 
152).  
 
Enligt socialisationsteorin blir man religiös utan att aktivt välja det, genom sin uppväxt i 
en religiös miljö under påverkan av omgivningens roller och normer. Man tar ofta de 
värderingar och sanningar som givna som man lever bland, och detta gäller så väl 
hemmets värderingar som samhällets normer och regler. Alla uppfostrande partier 
använder också mer eller mindre tydliga sanktioner för att få de som ska uppfostras 
eller socialiseras att anta den rätta livssynen (Furseth & Repstad 2005 s. 155 f). 
  
Ett helt annat perspektiv presenteras i teorin om rationella val. En människa väljer själv att 
bli religiös, hen utforskar olika alternativ, och väljer det som ger mest tillbaka med 
minsta uppoffringar. Enligt några sociologer kan det handla om att en religion som har 
tydligast eller striktast agenda får mest anhängare Mest vanligt är teorin att den 
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religionen som kan erbjuda det bästa löftet om ett evigt liv med minsta besvär blir 
populär. Att ha ett sådant klart motiv och mål med sina beslut i livet är dock nånting 
som har kritiserats mycket. Människornas anses vara mer oförutsägbara än så (Furseth 
& Repstad 2005 s.159 f.). 
 
Den sista teorin instämmer i föregående tankar om att en människa sätter självvalda 
mål i livet. Enligt teorin religion som jakt på mening och tillhörighet är människas mål och 
motiv emellertid inte mekaniska och enkla. En människa söker mening och ordning i 
livet och vill konstruera ramar att leva inom och handla utifrån. Religion kan svara på 
detta behov (Furseth & Repstad 2005 s. 163). De som förespråkar denna teori hävdar 
även att en människa söker samtidigt efter gemenskap till andra.  Om den meningen 
och de ramar som man har hittat kan delas med andra, får dessa starkare fäste i 
människan (Furseth & Repstad s. 165). 
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Metod 
 
Undersökningen har gjorts med en kvantitativ metod med hjälp av enkäter. Det finns 
flera starka skäl till denna metod. Det kan vara lättare för en elev att svara ärligt på 
frågor som kan vara känsliga, när man får vara anonym inför en vuxen (Dimenäs 2007 
s. 85). Skolans möjliga normer, så som att man är ”en bra elev” som gillar och förstår 
alla slags livssyn, skulle kunnat påverka ungdomar vid intervjuer, men problemet blir 
mycket mindre vid anonyma enkäter. En annan orsak är att jag ville få med många 
elever i undersökningen för att kunna hitta mönster i deras attityder och föreställningar. 
Genom att använda enkäter kan man hitta likheter och skillnader i svaren mellan olika 
variabler och skapa mönster (Dimenäs 2007 s. 85). Slutligen är känslor och attityder 
någonting som blir väldigt komplicerat vid ett fritt tal, och forskaren kan lätt tolka fel 
vid kategoriseringen. Nu var det de svarande själva som fick göra detta jobb; de fick 
försöka tolka sina känslor och placera dem i redan givna kategorier.  
 
Undersökningsgrupp 
 
Så som jag redan skrev i indelningen, är det elever som går sina sista år i gymnasiet som 
intresserar mig mest i detta sammanhang. Hur tänker man efter alla år i skolans 
påverkningsfällt? Studien blev då inte bara en inblick och pilotstudie i ett ämne som har 
fått ganska lite uppmärksamhet, utan hjälper även mig själv som blivande lärare att 
förstå vilka attityder som kan finnas och vilka attityder kan till och med vara  vanliga. 
En tredjeårsklass i teknikprogrammet samt en andraårsklass i naturvetenskapliga 
programmet i en gymnasieskola fungerade som undersökningsgrupp. Denna skola i en 
mellanstor stad i mellersta Sverige och dessa klasser var de som var tillgängliga under 
den begränsade tiden när min studie skulle genomföras. 
 
Forskningsetiska synpunkter 
 
I studien granskas människors tankar. Därför är det viktigt att säkerställa att de krav 
som forskningsetik ställer är uppfyllda. Jag tittar på punkterna i Vetenskapsrådets 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  Deltagarna i 
studien har fått information (informationskravet) om vad studien handlar om och 
vilken institution som står bakom studien. Även studiens förtjänster förklaras. 
Samtyckekravet anser jag blir uppfyllt då ingen elev är under 15 år, skolans rektor 
godkänner undersökningen, och eleverna informeras om att deltagande är frivilligt och 
att man får avbryta sin medverkan mitt i enkäten om man vill. Vad bekommer kravet 
på konfidentialitet så behandlas inga personuppgifter, och de svarande förblir anonyma. 
Uppgifterna som eleverna lämnar (om man är religiös, agnostiker eller ateist; vilken 
religion man kommer i kontakt mest med) kan inte spåras till enskilda elever. Skolan 
och orten där undersökningen sker nämns inte i uppsatsen. Slutligen gäller det att 
studien inte ska används för andra syften än forskningen (t.ex. inte till kommersiella 
syften) (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
s. 7–12). 
 
Enkät 
 
Eleverna fick svara på 25 frågor som skapades med hjälp av programmet 
SurveyMonkey och skickades först som en länk till deras religionslärare. Läraren läste 
ett följebrev av mig där jag förklarade vad det är frågan om i studien, och eleverna fick 
sedan länken till sin mobil och kunde svara på enkäten. Programmet ställdes på en 
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funktion som inte visar enheter som svaren kommer ifrån. Allt detta förklarades för 
eleverna samt att det är frivilligt att delta i studien och att man även kan avbryta sin 
medverkan efter påbörjat svarande.  
 
Enkäten börjades med frågan ”Välj den av följande tre påståenden som beskriver dig 
bäst” med alternativ: jag betraktar mig som religiös/ jag betraktar mig som agnostiker 
(vet inte om jag tror på någon gud)/ jag betraktar mig som ateist (tror inte på någon 
gud).  Dessa bakgrundsfaktorer togs med för att kunna se om elevernas eget förhållande 
till religion avspeglas i svaren på något sätt. 
 
Därefter ombads: ”Välj den av följande religioner som du oftast kommer i kontakt med 
(genom kompisar, grannar, media etc.), dock inte den som du själv tillhör”, och man 
kunde ange en religion av följande: buddhism, hinduism, islam, judendom och 
kristendom. Man kunde även välja ”någon annan” och ange den religionen som man 
tänkte på. Den religionen som eleven valde skulle hen relatera till genom alla resterande 
frågor. Frågorna var i form av påståenden med fem olika alternativ att utrycka sitt bifall, 
till exempel påståendet: ”Religionen som jag valde i fråga ett tycker jag är destruktiv” 
med svarsalternativ: håller inte alls med/ håller inte riktigt med/ varken eller/ håller i 
viss mån med/ håller helt med. Frågorna skapades med teorierna ur Thurfjells bok samt 
med de religionssociologiska modeller i åtanke som jag presenterade i teorikapitlet. 
Frågorna finns som en bilaga i arbetets slut (se bilaga 1).  
 
Hur frågorna utformades 
Trots det skulle ha varit intressant att veta vad eleverna tänker om var och en av 
världsreligionerna, så räckte inte studiets omfång till det att alla elever skulle ha svarat 
på frågorna flera gånger med olika religionerna som utgångspunkt. Dessutom skulle det 
bli väldigt tröttsamt för eleverna efter ett tag. Därför fick eleverna välja den religionen 
som de själv kommer mest i kontakt med. Som jag nämnt tidigare, ger dessa religioner 
kanske upphov till stor mängd känslor och åsikter. Dessa kan påverka sedan även 
elevens helhetsbild av fenomenet religion samt dennes förhållningsätt till de övriga 
religionerna, anser jag. 
 
Lövheims och Bromanders sätt att skriva påståenden som börjar med en mening som 
fylls ut med flera olika alternativ kändes redan i första början som det bästa sättet att 
gå tillväga. Varje alternativ skulle sedan få svarsalternativ i en skala (se Lövheim & 
Bromander 2012 appendix). Själva påståenden formulerades efter huvudattityder i de 
tre olika diskurserna samt huvudorsak till människans religiositet i 
religionssociologiska förklaringsmodellerna. I vissa fall kunde man använda samma 
påståenden till två olika diskurser. Till exempel om man håller med i att religionen 
som man tänker på utövar makt över individer så kopplas svaret till islamdiskurs, om 
man inte håller med i påståendet så passar svaret in i buddhismdiskursen.     
 
Frågorna provades på några gymnasieelever som inte går i en annan skola är vad som 
ingår i studien.  
 
 
Kodning 
 
Programmet Surveymonkey var ett smidigt verktyg även vid kodningen. Utan 
datorprogrammet skulle jag inte klarat av så mycket information på så kort tid. Man 
kunde välja till exempel alla som svarade att de är religiösa, och titta på hur de har 
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svarat på de olika frågorna. Man kunde filtrera svaren på väldigt många olika sätt. Det 
som jag gjorde mest var att jag filtrerade ut ett av svaren som relaterade till någon av 
mina diskurser och teorier och tittade på hur många svar som passade in. Till exempel 
vid kristendomsdiskursen kunde jag välja så här: alla som inte håller med i fråga 4. Då 
kunde jag titta på vilken religion de 2 som inte höll med hade valt i fråga, och ifall de 
var religiösa eller inte. Jag valde ibland alla svarsalternativ som relaterade till en 
diskurs och fick reda på hur många som förespråkar en diskurs eller en teori i sin 
helhet.  På grund av olika orsaker (som behandlas i diskussionen) brukade det inte 
vara så många. Datorprogrammet gav även diagram, men jag valde att skapa egna, då 
jag kunde samla mer information i ett och samma diagram.  
 
Problem under resans gång 
 
I enkäten hade det efter flera omformuleringar uppstått en felskrivning. Frågorna på 
sida två börjar: religionen som jag valde i fråga ett … fast det borde ha stått religionen som jag 
valde i fråga två…. Liknande fel finns ytterligare en gång i enkäten (se bilaga 1). Detta 
innebär att några elever skulle ha kunnat tänka på sin egen religion, för i fråga ett skulle 
man ju definiera sig som religiös, agnostiker eller ateist. Felet upptäcktes efter att svaren 
hade samlats in och även kodats. Jag kontaktade läraren som jag samarbetade med, och 
han kunde försäkra att det inte hade blivit missuppfattningar på grund av skrivfelet. 
 
I samband med detta uppdagades det också att båda klasserna som fyllde enkäten inte 
var av tredje årskurs som jag hade förstått. Det ändrade inte mitt syfte att ha med elever 
som är i slutfasen i sin grundläggande skolgång, men medförde att jag fick granska de 
forskningsetiska kraven mer noggrant för att några av eleverna kunde vara under 18 år. 
Jag hittade inte etiska invändningar mot undersökningens genomförande (se s. 12). 
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Resultat 
 
I detta kapitel tittar jag först på de största skillnaderna i de religiösas, agnostikernas och 
ateisternas svar. Därefter går jag genom hur enkätsvaren förhåller sig till diskurser ur 
Thurfjells bok och de religionssociologiska förklaringsmodellerna. Även under de två 
sista punkterna tas variabeln ”elevens egen religiositet” med i betraktande. Påpekas 
måste att när jag hädanefter i studien pratar om de religiösa, agnostikerna eller ateisterna, så 
är detta endast för att förkorta meningen: de elever som definierar sig främst som 
religiösa/agnostiker/ateister. 
 
 
Största skillnader mellan de religiösas, agnostikernas och ateisternas svar 
 
44 % (16) av de svarande betraktar sig själv som agnostiker, 39% (14) som ateister och 
17% (6) som religiösa. Enkätsvaren skiljer sig mycket åt mellan de religiösa och de två 
andra grupperna, men även mellan agnostiker och ateister fanns det skillnader.  
 

 
 
 
 
 
Att religionerna utövar makt över individer håller över hälften av ateisterna och hälften av 
agnostikerna med helt eller i viss mån, endast en håller inte alls med i båda grupperna. 
Flera svarar varken-eller i båda grupperna. De religiösa har en helt annan syn; alla 
förutom en svarar allt de håller inte alls eller inte riktigt med påståendet.  
 
Ingen av de religiösa tror att religionen som de har valt är förtryckande. I de andra 
grupperna har man en mer splittrad bild med några kryss i varje alternativ. Att 
religionen är destruktiv följer ungefär samma mönster; alla religiösa svarar att de håller 
inte alls med om påståendet medan ateisternas och agnostikernas svar är ganska jämt 
fördelade över alla svarsalternativ. 
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Ingen av de religiösa håller med om att utövarna i den religionen som de har valt är 
tråkiga. Av agnostikerna svarar en knapp majoritet att de inte håller med om att utövarna 
är tråkiga, men även många håller med i påståendet. Över hälften av ateisterna svarar 
varken-eller, av resterande förnekar de flesta påståendet. 
 
Att man har blivit med i den valda religionen på grund av sin naivism är nånting som de 
religiösa inte heller skriver under på. Av ateister är det hälften som svarar varken-eller 
och 5 personer håller med medan bara 2 svarande inte håller med. Agnostikerna är för 
det mesta emot påståendet eller svarar varken-eller. 
 
 
Diskurser ur Thurfjells bok i enkätmaterialet 
 
Nu tittar jag på hur Thurfjells diskurser kan hittas i min materiel, och vilka religioner 
som anknyts till dessa diskurser. 
 
28 elever (78%) känner att de har mest kontakt med kristendom (utöver den egna 
religionen, om man har någon), 7 elever (19 %) har angett islam som den närmaste 
religionen och en person (3%) har angett buddhismen. Ingen har valt hinduismen eller 
judendomen eller gjort ett eget val. 
 
När jag nu tittar på hur eleverna har svarat på påståendena så tolkar jag både valet 
”håller inte alls med” och ”håller inte riktigt med” som att man inte håller med. På 
samma sätt görs det ingen skillnad om man har hållit med i viss mån eller helt. I 
diagrammen visas endast de svarsalternativen som kan kopplas till diskursen i fråga. 
Svaren presenteras även i procenttal, men man ska komma ihåg att till exempel 10 
procents skillnad är inte alls en stor skillnad i en liten undersökningsgrupp som den här. 
Jämförelserna är inte alltför enkla eftersom så många tänker på kristendom jämfört med 
islam (för att inte tala om buddhism). 
 
När jag skriver ”religionen” eller ”den valda religionen” så menar jag givetvis i detta 
kapitel inte elevens egen religion utan den religionen som eleven anger i enkätens början 
hen har mest kontakt med, och som hen skulle sedan grunda sina svar på genom hela 
enkäten.  
 

Islamdiskursen 
17 personer (47%) av de svarande anser att religionen som de valde utövar makt över 
individer, vilket kan kopplas till diskurser om muslimer. Även följande adjektiv beskriver 
de attityder som islamdiskursen omfattar: att religionen är destruktiv tycker 9 (25%) av 
studiens elever och att den är förtryckande tänker 11 (31%). 8 personer (22%) av de 
svarande ser utövarna i den valda religionen som några som kan vara farliga, 5 (14%) 
ser dem som intoleranta, och 6 personer (17%) tycker att de inte är fredliga.  
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Att religionen i fråga utövar makt över individer är ett påstående som många alltså 
instämmer i, och även några av de andra påståendena får ganska stort medhåll. Men 
vilken religion de svarande har tänkt på då blir en intressant fråga.  Det är 4 personer 
(24%) som har valt att tänka på islam, 12 personer (71%) på kristendom och 1 person 
(6%) buddhism. Detta följer ganska bra fördelningen som religionerna har i studien: 
78% valde kristendomen, 19% islam och 3% buddhism.  
 
Påståendena att religionens utövare är farliga eller intoleranta följer också den totala 
fördelningen. Av de som tycker att den valda religionen är destruktiv har 33% valt islam, 
och av de som tänker att religionen är förtryckande har 27% valt islam. I dessa ser man 
en liten överpresentation av islam, men på grund av det tämligen låga antalet bejakande 
svar kan redan ett enda svar kasta om underpresentationen till överpresentation. Att 
religionen som eleven tänkte på känns icke fredlig tycker 6 av de 36 som deltog i studien. 
Det är så få som har den uppfattningen att titta på procentfördelningen blir inte 
relevant.  
 
Min tolkning av resultat är att både kristendom och islam tilldelas egenskaper som 
islamdiskursen omfattar. Islam kan anknytas lite starkare till diskursen endast på två 
punkter, och även i dessa är skillnaderna försvinnande små. Den största orsaken till 
dessa attityder verkar emellertid inte vara religionen som de har riktats mot, utan elevers 
egen utgångspunkt. Om man är religiös själv så verkar man inte välja attityder som 
kopplas till denna diskurs, så som jag redan har redovisat under rubriken ”Största 
skillnaderna mellan de religiösas, agnostikernas och ateisterna svar” (s.14). Men även 
de punkter som inte togs upp där följer samma linje; av de religiösa instämmer ingen 
alls eller någon enstaka i attityder som kopplas till islamdiskursen. Av ateisterna håller 
två personer med i alla punkter kopplade till teorin, och några mer samt vissa agnostiker 
håller med i några påståenden.  
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Kristendomsdiskursen 
Om man svarar att religionen inte går att kombinera med vetenskap kan man tolka det som 
att religionen anses vara irrationell och svaren kan anknytas till kristendomsdiskursen 
16 elever av de 36 svarande (44 %) har svarat så. Att de religiösa är präktiga eller ordentliga 
samt tråkiga är också påstående som går i linje med teorin om de kristna. Vid den 
förstnämnda instämmer 9 elever (25%), den andra 7 (19 %). Att man har gjort ett rationellt 
val, när man har blivit medlem i religionen i fråga kan anknytas till kristendomsdiskursen 
genom de nekande svaren. 9 personer (25 %) av de svarande tycker inte att valet har 
varit rationell. Att man är med i religionen för att man är naiv anser 7 (19 %) av de 
svarande.  
 

 
 
 
 
 
Om man tittar på vilka religioner de eleverna har valt, som har svarat så som jag 
presenterade ovan, så hittar man följande: 
 
Alla de 7 elever som tycker att de religiösa är tråkiga har tänkt på kristendom. 78 % av 
de 9 som tycker att man inte har gjort ett rationellt val har tänkt på kristendom. 71% av de 
7 som tycker att man är naiv om man blir religiös har tänkt på kristendom, och 68% av 
de 16 som inte håller med på att religionen kan kombineras med vetenskap har tänkt på 
kristendom. I dessa fall överstiger inte procenttalet den procentandelen som de kristna 
har i hela studien. 78% av studiens elever valde ju kristendom så resultatet i dessa frågor 
avspeglar ganska bra fördelningen mellan religionerna. 
 
I frågan om de religiösa är mer präktiga eller ordentliga får islam en liten överpresentation 
med sina 33% av alla som håller med och kristendom blir lätt underpresenterad, men 
skillnaderna blir osäkra på grund av så få bifall. 
 
Jag tolkar resultatet så att det inte finns något enhetligt mönster som kan anknytas till 
min kristendomsdiskurs. Alla de attityderna som jag har tagit med från diskursen är 
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dock någonting som hittades i studien, och som finns där ute, men ingen attityd 
förutom att de religiösa anses tråkiga kan kopplas starkare till kristendomen. Elevers 
egen religiositet eller ateism spelar istället roll i många dessa frågor. Agnostikerna är de 
som mest håller med i påståendet att de religiösa är tråkiga och ateisterna anser att man 
har blivit med i religionen på grund av sin naivism.  Några fler agnostiker och ateister 
väljer punkterna som kan kopplas till kristendomsdiskursen än vad de religiösa gör (i 
förhållande till gruppens storlek). 
 
Buddhismdiskursen 
För att endast en person valde buddhism som den religionen som hen har mest kontakt 
med, så tänker jag inte jämföra hens svar punkt för punkt med buddhismdiskursen. Det 
kan ändå konstateras att svaren på den som valde buddhismen stämmer överens med 
denna teori i tre punkter och skiljer i två.  
 

 
 
 
 
Hela 24 elever av 36 (67 %) ser religionen som de tänker i studien som fredlig, vilket är 
ett av de påståendena som stämmer med buddhismdiskursen, och samtidigt det 
påstående som får mest medhåll i hela studien.  Vidare tycker 17 elever (47%) av de 
svarande att utövarna av den valda religionen är harmoniska och lika många tycker att 
utövarnas synsätt är intressant. Tankarna om att den som har blivit utövare i religionen i 
fråga har gjort ett rationellt val och att religionen inte utövar makt över individen är inte alls lika 
vanliga. Endast 9 av 35 svarande (26%) instämmer i det första fall och 11 (31%) i den 
andra.  
 
Nu tittar vi på vilka religioner som de eleverna, vilkas attityder instämmer med denna 
teori, har valt. 75% av de som tycker att religionen är fredlig har valt kristendom och 
21% islam (en person buddhism). Fast det är många som håller med i påståendet, så är 
fördelningen nära den fördelningen som religionerna har totalt i studien, som även är 
fallet vid påståendet att utövarna är harmoniska; 82% av dem som instämmer tänker på 
kristendom. 
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 Att utövarnas synsätt är intressant följer däremot inte den totala fördelningen. Av de elever 
som svarar jakande på den frågan tänker 53% kristendom och 41% islam, vilket gör att 
islam blir överpresenterade i frågan.  Alla 7 elever som har valt islam som religion de 
möter mest, tycker att utövarnas synsätt är intressant.  
Kristendom blir lite överpresenterad i frågan huruvida man har gjort ett rationell val, när 
man har blivit troende. 8 elever (89%) av de som instämmer tänker på kristendom, 
vilket dock är endast en mindre andel av alla som har valt kristendom att tänka kring i 
studien (totalt 28). Åsikten att religionen inte utövar makt över individer får ungefär samma 
fördelning som religionerna i helhet i studien. 
 
Fast kristendomen har en överpresentation i ett av påståendena så är den ingen stor 
överpresentation. Mer intressant är att av de elever som valde islam i studien tycker alla 
att utövarna har ett intressant synsätt, och förhållandevis få tänker lika om kristendomen.  
Att religioner är fredliga och deras utövare harmoniska får ett starkt medhåll hos de 
svarande jämfört med de andra attityderna. Det kan konstateras att trots en lite 
splittrande bild, hittar man buddhismdiskursen som utgår från tre påståenden (fredliga, 
harmoniska, med intressant synsätt). Det är en grupp svarande (8 st.) bestående av 
religiösa, agnostiker och en ateist som instämmer genomgående på dessa tre tankar. 
Alla påståendena kopplade till diskursen kryssas in av 3 elever som definierar sig som 
religiösa. 
 
  
Sammanfattning av diskurser ur Thurfjells bok 
Islamdiskursen finns inte överpresenterade i materialet bland de svarande som valde att 
tänka på islam i sina svar. Däremot svarar eleverna som är religiösa själv nästan 
uteslutande emot denna diskurs i alla punkterna, och bland elever som är ateister och 
agnostiker finns det alltid några som håller med i påståendena. Två ateister kryssar i alla 
de svaren som är kopplade till denna diskurs. Inte heller kristendomsdiskursen verkar vara 
riktad endast mot kristendom och dess utövare. Även där kan man hitta att eleverna 
som själva är religiösa är mindre benägna att hålla med i många av påståendena som 
syftar till diskursen, skillnaderna är dock mindre än vid islamdiskursen. Dessutom 
tycker fyra av de 6 religiösa svarande att utövare i den andra religionen är mer präktiga 
eller ordentliga än andra människor. Buddhismdiskursen får medhåll i tre punkter av åtta 
elever och i alla fem punkterna av tre religiösa elever. Att religionen som man har valt 
är fredlig och utövarna harmoniska är någonting som många av de svarande håller med 
om (67% och 47%). Alla sju elever som tänkte på islam tycker att deras synsätt är 
intressant.  
 
 
 
De religionssociologiska teorierna i enkätmaterialet 
 
De åtta sista frågorna i enkäten har konstruerats för att ge information om elevernas 
tankar om varför någon blir religiös. En av de svarande har hoppat över dessa frågor 
så därför kommer alla procentandel att relateras till 35 svarande. För att endast två 
påstående syftar till varje teori, så tittar jag bara på de svarande som har kryssat i de 
rätta rutorna vid båda påståenden. Här visas de svaren relaterat till svarandes egen 
religiositet, agnosticism eller ateism.   
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Av enkätsfrågorna är två kopplade till deprivationsteorin: påståendet att om man har blivit 
religiös så söker man efter trygghet samt påståendet att om man har blivit religiös så 
kompenserar man ett trauma i livet. 7 elever har hållit delvis eller helt med i båda 
påståendet, vilket är 20% av alla svarande. 87% av dessa är sådana som har valt 
kristendomen, vilket är en liten överpresentation, men på grund av endast 6 svar som 
passar till teorin saknar detta ett större betydelse. De svar som relaterar till denna teori 
verkar ha ungefär samma fördelning mellan bakgrundsfaktorn religiositet (religiös-
agnostiker-ateist) som de svarande har generellt. 
 
Åtta elever anser att om man har blivit religiös i den religionen som de hade i tankarna 
så har man ärvt den hemifrån och inte gjort ett rationellt val, vilka är påståenden som 
syftar till socialisationsteorin. Av dessa svarande hamnar procentandel av de som har valt 
kristendomen och de som har valt islam nära på den totala fördelningen. Ingen av de 
religiösa eleverna instämmer i båda dessa åsikter. 63% av de som svarar i enighet med 
denna teori är agnostiker, viket blir en överpresentation då det totala andel agnostiker i 
studien är 44%. Ateisterna sticker inte ut åt något håll. Dock är det ganska få svar som 
passar in i teorin så skillnaderna kan inte ses som alltför viktiga.  
 
Teorin om rationella val bygger på två påståenden. Man skulle svara att om man har blivit 
religiös så har man gjort ett rationellt val och valt en religion som ger mest fördelar. 
Endast en person instämmer på dessa två påståenden. Vad det beror på kommer att 
spekuleras om i diskussionsdelen. 
 
 
Teorin om mening och tillhörighet, så som jag har valt att behandla den, får många anhängare. 
18 personer (51%) av alla svarande har valt båda två påståenden som relaterar till denna 
teori; att den som blir religiös söker i första hand efter mening i livet samt 
grupptillhörighet. Så denna teori kan sägas vara ganska utbrett bland mina svarande. 
78% av de som svarar så här har valt kristendomen att tänka på i studien och 22% har 
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valt islam, vilket återigen ligger ganska nära det totala förhållandet (78% och 19%). 67% 
av dessa svarande är agnostiker, vilket är en överpresentation som kan ha viss betydelse 
för att så många instämmer i dessa påståenden. Ateisterna är med sina 28% 
underpresenterade i denna teori, och samma gäller de religiösa, endast en religiös elev 
svarar enligt denna teori. 
 
Sammanfattning av de religionssociologiska teorierna 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att min studie inte fångar upp många (endast 
en) ”anhängare” till teorin om rationella val. Deprivationsteori och socialisationsteori 
får 7 respektive 8 träff bland de svarande. Teorin om mening och tillhörighet är nånting 
som cirka hälften av de svarande förespråkar när de ska förklara varför människorna 
blir anhängare i en (annan) religion. Teorin om mening och tillhörighet gillas mer av 
elever som definierar sig som agnostiker än dem som är ateister. De som är religiösa 
väljer inte gärna detta förklaringsmodell, men inte heller gärna socialisations- eller 
deprivationsteorin. Därför tittar jag slutligen på av vilka orsaker de religiösa tycker att 
människor blir anhängare i en religion. De flesta träffar får man till påståenden att man 
söker efter trygghet (6 av 6 religiösa svarande), att man har gjort ett rationellt val (5/6), 
att man söker efter mening i livet (4/6) och att man har ärvt religionen från barndomen 
(4/6).  
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Diskussion 
 
I detta kapitel följer först några kritiska tankar om studiens metod, och sedan 
diskuteras själva resultaten. 
 
Metoddiskussion  
 
Det största problemet som jag upplever med metoden är den ambivalens som jag 
känner för en sådan här kategorisering. Tanken att jag själv skapar stereotyper genom 
att låta elever att tänka på religiösa människor inom en religion, och välja vad de 
tycker och tänker om dessa som en enda homogen grupp. Problemet är klassiskt 
inom samhällsvetenskap, och svårt att kringgå. Nu hade jag svarsalternativet varken-
eller som kanske i vissa frågor fungerade som åsikt om att det är omöjligt att 
generalisera. Till exempel att de religiösa är tråkiga. Ja betyder ju att man tycker att de 
religiösa ät tråkiga, och nej betyder att det är de inte. Men varken-eller är ett bra sätt 
att säga att bland religiösa kan finnas olika slags människor. I denna studie kunde jag 
inte ta hänsyn till svaret varken-eller i någon större utsträckning och analysera dess 
betydelse.  
 
I efterhand kan jag se att undersökningsgruppen borde ha varit mycket större för att 
kunna se mer tydliga mönster i materialet. Studien kan dock ses som en pilotstudie som 
försöker hitta de rätta frågorna och rätta formuleringarna för att uppfylla syftet. Alla 
frågor blev inte lyckade, som jag tar upp i diskussionen på slutet, vilket troligen 
påverkade resultaten något, till exempel att endast en elevs svar kunde kopplas till teorin 
om rationellt val.  
 
Jag valde min undersökningsgrupp så att den skiljer sig från Thurfjells informanter (ung 
ålder). Jag skulle ha kunnat gå ännu längre med detta och valt en skola där en större 
andel av eleverna var religiösa. Då skulle jag även fått en bättre kontrast till sekulariteten 
som fanns hos Thurfjells informanter. Det är även osäkert om mina svarande 
presenterar en genomsnittklass i svenska gymnasieskolor eller om de möjligen också är 
mestadels från medelklassen. Det leder till att jag kan se skillnader mellan mina och 
Thurfjells forskningsrön, men inte spekulera så mycket över vad det beror på. 
 
Enkäten besvarades under en religionslektion med en religionslärare närvarande. Detta 
kan ha påverkat svaren så, att attityder som eleverna tror läraren gillar eller som skolans 
moraliska klimat uppmuntrar till, har fått mer medhåll. Jag uppmanade dock i min 
hälsning till eleverna att svara ärligt och efter egna känslor samt förklarade för dem att 
man är helt anonym.  
 
I helhet kan man konstatera att när det gäller attityder så är kvantitativa enkätstudier en 
mycket lämplig och intressant metod. Metoden kan även med fördel kombineras med 
kvalitativa intervjuer eller andra metoder, så som en del forskare i Lövheims och 
Bromanders antologi har gjort. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Jag relaterar studiens resultat till vad tidigare studier visat och vad läroplanerna har som 
mål. Men först konstaterar jag att mitt resultat inte följer samma mönster som Thurfjell 
hittar bland sina informanter; det är inte endast muslimer som anses förtrycka och 
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destruktiva, inte endast de kristna som är naiva eller präktiga. Dock kopplas adjektivet 
tråkig bara till de kristna. De positiva attityder som Thurfjell kopplar till buddhister är 
de mest vanliga i hela studien och riktas mot alla tre religioner i studien, inte minst av de 
som själva är religiösa. Att attityderna är så mycket mer positiva i min studie kan bero 
på att min undersökningsgrupp består av ungdomar som troligen har en mer 
multikulturell vardag än Thurfjells vuxna medelklassmänniskor från en storstad. I 
undersökningsgruppen finns det med även religiösa elever, medan samtliga Thurfjells 
informanter var sekulära. Thurfjell menar dock att negativa attityder mot muslimer 
minskar hela tiden (2015 s. 205), vilket kan bidra till att förklara varför de inte var så 
utbredda i denna studie.  
 
 
Kontroversiella svar 
I von Lippes studie passar många av elevernas tankar till den diskursen om islam som 
Thurfjell tar upp. En sådan koppling kan inte hittas i mitt material, utan attityderna som 
kopplas till denna diskurs (religionen är destruktiv, förtryckande osv.) hittas bland 
elever som är agnostiker eller ateister och är riktade mot både islam och kristendom. 
Eftersom två av ateisterna dessutom håller med i alla de sex påståendena som jag valde 
att koppla till teorin, så kan man säga att ateisterna är mest benägna att förespråka denna 
diskurs.  
 
Von Lippe ser hos ungdomarna en vilja att tänka positivt om islam, men att de ändå 
påverkas av attityderna i samhället, inte minst i medierna. Jag kan se lite av samma 
tendens, när jag granskar hur ungdomarna svarar på vissa frågor. Av de som tycker att 
religionen som de tänker på är förtryckande svarar över hälften att religionen är en 
kulturell rikedom, och två elever att religion inte är onödig (två påståenden som inte togs 
upp i resultatdelen). Likaså av alla de 17 elever som instämde åtminstone till viss del att 
religionen utövar makt över individer tycker 12 elever ändå att religionen i fråga är en 
kulturell rikedom. Till den sista kontroversen kan skolans ”tjat” om kulturell rikedom 
ha påverkat så att man automatiskt kryssar det svaret. För övrigt förklarar sådana här 
(det fanns ännu fler) kontroverser varför det är så svårt att hitta tydliga mönster i en 
ganska liten undersökningsgrupp som min.  
 
 
Studiens resultat relaterad till von Brömssens rön 
Av de diskurser som von Brömssen hittar syns det spår även bland mina svarande. Att 
svara på ett ”tolerant” sätt att de religiösa har ett intressant synsätt och att de är i princip 
som alla andra är vanligt. Det sista påståendet som inte har tagits upp tidigare i studien 
får medhåll av 23 av alla 36 elever. Men även tankarna att religionen utövar makt över 
individen och är förtryckande är vanliga. Detta motsvarar von Brömssens diskurs neutral 
och tolerant som även innehåller tankar om att religionerna ändå är skadliga (von 
Brömssen 2016 s.120 f.). Det finns likheter med detta synsätt och von Lippes upptäckt 
att elever samtidigt kan ha positiva och negativa tankar om de religiösa (von der Lippe 
2011 s. 138).  
 
Även Brömssens diskurs irrationalitet syns bland mina svarande. Hela 16 elever svarar 
att religion inte kan kombineras med vetenskap, och nästan hälften av dessa anser att 
man inte har gjort ett rationellt val när man bestämt sig för att vara med i religionen. 
Von Brömssen ser de attityder som Thurfjell kopplar till buddhister bland två elever 
som pratar om buddhister. Jag kan inte se i mitt material att buddhismdiskursen gäller 
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just buddhister. Snarare kan dessa attityder vara lite mer vanliga bland eleverna som är 
religiösa själv, och som samtidigt tar avstånd från attityder kopplade till islamdiskursen. 
 
Eget val eller uppväxt? -och andra aspekter från Lövheim och Bromander 
Teorin om mening och tillhörighet är någonting som en stor del av eleverna relaterar till när 
de ska kryssa i varför de tror att en människa blir religiös i den valda religionen. Om 
man jämför det med vad informanterna i Lövheims och Bromanders bok anger som 
viktiga i deras livssyn så ser man att gemenskap skattas högt (41%) av de svarande, men 
mening i livet anses inte vara lika viktigt (23%) (Lövheim & Bromander 2012 s. 73). 
Om vi förmodar att detta är vad ungdomar i allmänt tänker, så visar mitt material att 
när livssynen är religiös, blir kopplingen till meningen tydligare. I alla fall när det gäller 
vad de andra tror om de religiösa.  
 
Enligt ungdomarna i Lövheims och Bromanders studie är det allra viktigaste att deras 
livssyn är ett eget val (2012 s. 73). I min studie får teorin om rationella val ”bara en 
anhängare”. Detta kan bero på att för att fånga den förklaringsmodellen så valde jag att 
formulera ett av påståendena: om man blir/är religiös inom den religionen som jag valde, så tror 
jag att man har utgått från vilken religion som ger mest fördelar. Den formuleringen blev kanske 
inte lyckad för att väldigt många svarade varken-eller. Dock kan det vara så att eleverna 
valde svaret för att visa att de inte tror att det är åt det ena eller det andra hållet, men 
elevernas stil var att svara ganska polariserat i många andra frågor. Nio elever instämde 
bara med det andra påståendet att man har gjort ett rationellt val när man blivit med i en religion. 
Det skulle vara intressant att veta vad eleverna hade svarat utan ordet ”rationell”, då 
skulle jag kunnat relatera det påståendet bättre till Lövheim och Bromander. Men troligt 
är att de andras religiositet inte anses vara individens eget val i någon hög utsträckning.  
 
De religiösa i Lövheims och Bromanders studie anger att den största orsaken till att de 
är religiösa är de föddes in i religionen (56%). Även att den är en del av kulturen och 
den nationella tillhörigheten får många kryss (48% och 46%.) (Lövheim & Bromander 
2012 s. 71). Socialisationsteorin som i princip motsvarar dessa tankar är inte lika vanlig i 
min studie, endast 8 elevers svar kan kopplas till den. Kan det vara så att de religiösa 
själva tycker att barndomen och familjens religiositet spelar roll, men utomstående ser 
inte ett lika tydligt orsakssamband? Eller är mitt andra påstående kopplat till frågan lite 
för långsökt, att man inte har gjort ett rationellt val, när man blivit religiös; man kan ju få 
religionen hemifrån och ändå välja den aktivt när man blir tillräckligt gammal?  Jag tror 
att mina frågor är för få och för oprecisa för att ge upphov till annat än spekulationer. 
Och fast man kunde slå fast att utomstående har en viss bild av en religion som faktiskt 
kan jämföras med Lövheims och Bromanders studie, så skulle detta gälla endast mina 
två skolklasser.  
 
 
 
 
Läroplanens mål och studiens ungdomar 
Slutligen ska jag vända mig tillbaka till läroplanen för att se hur studiens elever uppfyller 
några av dess mål. Negativa attityder klassas alltså som främlingsfientlighet enligt 
läroplanen (se ovan s.7). Fast det inte är klart vad det menas med en negativ attityd i 
läroplanen, så kan flera punkter i studiens islamdiskurs passa in. Att någon religion är 
destruktiv eller förtryckande och dess utövare farliga eller intoleranta är ju negativa 
attityder, särskilt när man generaliserar dessa egenskaper till att gälla en hel grupp eller 
ideologi (se definition av attityd s. 6). Sådana här attityder var inte de mest utspridda 
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bland eleverna, men de fanns, vilket kan tolkas som att alla inte har nåt målet att tänka 
”de andra” utan negativa, generaliserade beskrivningar. Eleverna kan dock låta bli att 
visa dessa attityder så att främlingsfientlighet inte leder till kränkningar. 
 
Värdegrundens utryck att man ska respektera alla och försöka förstå allas syn på livet 
samt se värden i mångfalden (Lgy 11 s. 5, 11, 37) kan delvis kopplas till 
kristendomsdiskursen. Attityderna som att de religiösa är tråkiga samt att de har blivit 
religiösa för att de är naiva, är ju attityder som inte respekterar varje människans 
individualitet utan tillskriver dem stereotypa egenskaper. Inga av påståendena fick något 
stort medhåll, men 19% av de svarande instämmer dock i dessa. För att få med mer 
aspekter i skolans värdegrund, gjorde jag några enkätsfrågor som inte kan kopplas till 
mina tidigare diskurser och teorier. Att religionen i frågan är onödig relaterar till tanken 
att kunna se eller inte se olika religioner som en rikedom. Det håller endast 6 elever 
med om och 19 elever anser att de inte är onödiga. Att de som är religiösa är i princip som 
alla andra får bifall av 23 elever. Kapitlens slutsats är att en stor del av studiens 
gymnasieelever respekterar de religiösa som individer som vilka som helst samt ser 
religionerna som behövliga. 
 
Sammanfattning 
 
Denna undersökning har som syfte att utforska attityder mot religioner och religiösa 
människor bland ungdomar i slutet av gymnasiet. Om en elev är religiös själv så ska 
attityder mot de som tror på någon annan religion fångas upp. Frågeställningarna är: 
 
1. Hur relaterar de diskurser som beskrivs i Thurfjells bok till elevernas attityder 
gentemot en viss religion och dess utövare? 
 
2. Vilka av religionssociologiska förklaringsmodeller till att människor blir 
religiösa ligger närmast elevernas antagande? 
 
3. Kan man hitta mönster i svaren kopplade till elevens egen grad av religiositet?  
 
Med diskurser ur Thurfjells bok avses det vissa vanliga attityder som forskarna menar 
kan kopplas till islam, kristendom och buddhism. Dessa presenterar David Thurfjell i 
Det Gudlösa folket -De postkristna svenskarna och religionen (2015). 
Kortfattat kan man säga att islam ofta upplevs som en våldsam religion som utövar 
makt mot individer, och utövarna upplevs som intoleranta och farliga.  Buddhism ses 
som en fredlig och intressant religion med viss rationalitet. Utövarna tycks vara 
harmoniska. Enligt Thurfjells studie känner de kristna ofta att andra tänker att de är 
dumma, icke rationella, präktiga och tråkiga.  
 
De religionssociologiska förklaringsmodellerna från Furseth och Repstad består av 
följande: deprivationsteorin går ut på att en människa blir religiös för att hen fattas 
någonting i livet, och kompenserar det med en religiös tro. Det kan vara hälsa, social 
status eller pengar som orsakar detta behov. Socialisationsteorin innebär att en 
människa påverkas av sin uppväxt och den sociala miljön och vänjer sig med en religion 
utan att aktivt bestämma sig för att bli religiös.  Att man själv överväger sitt medlemskap 
i en religion eller sin tro kallas för teorin om rationella val. Slutligen menar teorin om 
religion som jakt på mening och tillhörighet att en människa vill ha ett meningssystem 
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med givna ramar, och att en religion kan fungera som en sådan. Samtidigt är det viktigt 
att det finns andra människor som delar samma perspektiv på livet. 
 
Trettiosex elever på en gymnasieskola i mellersta Sverige erbjöds under en 
religionslektion fylla i en enkät som de fick genom en länk. De flesta av enkätens 25 
frågor var i kopplade till teorierna ovan. Frågorna var i form av påståenden, till exempel 
Religionen som jag valde i fråga 1 tycker jag kan kombineras med vetenskap. Eleverna fick svara 
med en femgradig skala i vilken grad de håller eller inte håller med i påståendet. För att 
kunna relatera sina svar till endast en religion fick eleverna i början ange religionen som 
de har mest kontakt med. Denna religion ombeds de att tänka på genom hela studien. 
 
Studiens resultat visar att de elever som själva är religiösa är emot islamdiskursen, men 
hos elever som är agnostiker eller ateister finns det några som delvis eller helt (2 st.) 
håller med om attityderna kopplade till islam. Även kristendomdiskursen är någonting som 
de eleverna som själv är religiösa är mindre benägna att hålla med om. Attityderna 
kopplade till islam eller kristendom riktar eleverna mot båda religionerna. 
 
Buddhismdiskursen syns också i materialet. Då endast en elev valde att relatera sina svar 
till buddhismen kan man inte se hur diskursen passar vid andras tankar om 
buddhismen. Men både muslimer och de kristna upplevs av några elever som fredliga 
och harmoniska med ett intressant synsätt. Tre religiösa elever höll med i alla fem 
påståenden som i denna studie kopplades till diskursen om buddhister, så de religiösa 
var möjligen lite överpresenterade i att förespråka denna diskurs. Resultatet skiljer sig 
från Thurfjells resultat för att attityderna hämtade ur hans bok riktas mot både islam 
och kristendom utan större åtskillnad. 
 
Av de religionssociologiska teorierna som prövades i studien är idén att om man blir 
religiös, så söker man efter mening och tillhörighet den som får mest gensvar bland eleverna. 
Deprivationsteorin och socialisationsteorin får medhåll av 7 respektive 8 elever. Teorin om 
rationellt val kryssas in bara av en elev.  
 
Studien kopplades även till de mål som läroplanernas värdegrund samt ämnesplanerna 
i religionskunskap anger gällande förhållningsätt mot de som har en annan kultur eller 
religion. Jag hittade att några elever i studien hade negativa attityder, som läroplanen 
klassar som kränkningar samt att några elever inte verkade respektera de religiösa som 
rationella individer. De flesta höll dock med om att religioner inte är onödiga och att 
de religiösa i den valda religionen är i princip som alla andra. Jag tolkar det som att de 
har förmågan att se religioner som viktiga och de religiösa som individer som vem som 
helst.  
 
Mitt förslag till fortsatt forskning är att fortsätta att kartlägga ungdomarnas attityder 
mot de som inte delar samma religion, livssyn eller kultur. Förslagssvis kan man jämföra 
attityder hos elever i början av högstadiet och på slutet av gymnasiet, och få reda på om 
och hur skolan och andra faktorer har påverkat deras förhållningsätt. Intressant skulle 
också vara att veta hur mycket av de negativa föreställningarna om islam och andra 
religioner som beror på betraktarens egen livssyn, och hur mycket av dessa 
föreställningar som är kopplade till olika religioner i sig.  
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Bilaga 1 
 
Här presenteras enkätsfrågorna. Observera att det hat blivit fel där man skriver: 
religionen som jag valde i fråga ett (borde ha stått i fråga 2). Att behandla fråga 12 blev inte 
aktuellt i studien.  
 
 
1.Välj den av följande tre påståenden som beskriver dig bäst: 
 
Jag betraktar mig som religiös. 
Jag betraktar mig som agnostiker (vet inte om jag tror på någon gud). 
Jag betraktar mig som ateist (tror inte på någon gud). 
 
2.Välj den av följande religioner som du oftast kommer i kontakt 
med (genom kompisar, grannar, media etc.), dock inte den som du 
själv tillhör: 
 
Buddhism 
Hinduism 
Islam  
Judendom 
Kristendom 
Någon annan. Ange____ 
 
 
Svara på vilken grad du instämmer påståendena nedan: (graden är: håller 
inte alls med, håller inte riktigt med, varken-eller, håller i viss mån med, 
håller helt med) 
 
Religionen som jag valde i fråga ett tycker jag…  
 
3. utövar makt över individer 
 
4. kan kombineras med vetenskap 
 
5. är destruktiv 
 
6. är förtryckande 
 
7. är en kulturell rikedom 
 
8. är onödig 
 
9. är fredlig 
 
Utövarna i religionen som jag valde i fråga ett… 
 
10. är i princip som alla andra 
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11. är i princip som alla andra 
 
12. är hjärntvättade 
 
13. är mer präktiga/ordentliga än andra 
 
14. är tråkiga 
 
15. har ett intressant synsätt 
 
16. kan vara farliga 
 
17. är harmoniska 
 
18. är intoleranta 
 
Om man blir religiös eller troende i den religionen som jag valde, 
så tror jag att… 
 
19. man har gjort ett rationellt val 
 
20. man söker efter trygghet  
 
21. man kompenserar ofta ett trauma i livet 
 
22. man söker i första hand efter mening i livet 
 
23. man har utgått från vilken religion ger mest fördelar 
 
24. man söker efter grupptillhörighet 
 
25. har man "ärvt" religionen från barndomen och inte gjort ett rationellt val 
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