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Förord 

Vi står framför ytterdörren in till ett av Halmstads religiösa ungdomscafé. Då vi inte tidigare 

besökt något sådant är vi spända och förväntansfulla över vad som väntar. Hur skulle det se ut 

där inne? Vilka ungdomar skulle vara där? Men vad som intresserar oss mest; Varför är dem 

där? 

”Vi spelar spel, pluggar, hjälper varandra med plugget, man kan helt enkelt vara sig själv här” 

(Intervju A). 

Gemenskap, värme och engagemang var bara några ord som vi anser karakteriserar atmosfären 

vi möttes av på de två ungdomsförsamlingar vi har hälsat på. Alla verkade glada och vi fick ett 

positivt bemötande. Förutom att enbart träffas för att ha roligt, umgås och hitta på olika 

aktiviteter diskuterades även livets mysterier och Gud. Vi tror att livsfrågor, nu som då, 

fortfarande förbryllar ungdomar i sitt sökande efter svar på livets mening. Kan det vara därför 

dem är där?  

 

 

 

Ett stort tack till de ungdomar som ställt upp och medverkat i intervjuer. 

Emma Göransson & Linn Jönsson 
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1. Inledning 
I detta kapitel ger vi läsaren en överblick av arbetets innehåll, en diskussion till valet av ämne 

som sedan följs av problemformulering samt en överblick av tidigare forskning inom samma 

ämne, där vi redogör varför innehållet i vår studie kan vara av intresse. 

______________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 

Vi tror att kristendomen, som idag övervägande förekommer i sekulariseringens skugga och 

kämpar mot de växande New Age religioner som präglar 2000-talet, kan ha svårare att väcka 

intresse hos ungdomar idag. Samtidigt är debatten om den kristna religionens överlevnad ett 

ämne som intresserar.  

Religionens roll i samhället har förändrats de senaste 100 åren. Från att ha varit självklart 
närvarande, frågar vi oss om Gud finns. Men nu ifrågasätts även sekulariseringsideologin 
och vi söker efter andlighet (SvD, 2008-04-22, Peder Thalén).  

 

I ungdomars uppväxt händer det väldigt mycket, så som puberteten, steget in i vuxenlivet osv. 

att man i sin utveckling behöver en hjälpande hand i olika vägval är en självklarhet. Det finns här 

många alternativ att vända sig till för att skaffa sig den hjälp eller vägledning som kan behövas i 

en individuell utveckling till sin egen person. Här tror vi att religionen kan vara just en sådan 

vägvisare, något man kan ty sig till i både svåra situationer men samtidigt också något som man 

kan visa tacksamhet till då man är lycklig.  

 

Religionens varumärke är något som troligtvis aldrig kommer vara ur tiden. Denna fundering 

baserar vi på religionens öppenhet för tolkning och dess komplexitet. Tolkningar varierar, vilket 

man tydligt kan se med tanke på de olika kristna samfund som finns. Man talar idag ofta om 

begreppet "religiöst smörgåsbord", vilket speglar en privatreligiös mångfald, där man 

tillfredsställer individuella behov i form av olika religiösa medel. Vi tror att man idag gärna 
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tillskriver de officiellt etablerade religionerna någon form av smörgåsbordseffekt då för att 

tillfredsställa de behov man har, eller det man känner saknad av. Detta tror vi ligger till 

religionens fördel med tanke på individualiteten idag. Man vill komplettera sin religiositet för en 

individuell religiös tillfredställelse.  

  

Gemenskapen och tillhörlighetskänslan kan vara en av många anledningar till religiös 

attribution. Trotts detta har antalet besökare till kyrka och gudstjänster minskat. Detta kan man 

tydligt se i statistik från Svenska kyrkan. Detta diagram visar hur besöken till Svenska kyrkans 

gudstjänster minskat mellan åren 1990-2009.  

 

(www.svenskakyrkan.se, 2010-12-02) 

 

Trots det minskade antalet besökare i kyrkan finns det ungdomar som är religiöst engagerade 

och deltar i gudstjänster, men vi tror att ungdomar idag även uttrycker sin religiositet på andra 

sätt än genom besök till kyrkan. Intressant är att ställa sig frågan hur stor roll religionen spelar i 

religiösa ungdomars liv och vad det är som lockar? 

 

http://www.svenskakyrkan.se/
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1.2 Syfte och Problemformulering 

Vårt syfte är att finna orsakerna till varför en ungdom i Halmstad blir religiös och vad som kan 

vara avgörande i ett sådant beslut. Detta gör vi med utgångspunkt i religionssociologiska och 

religionspsykologiska teorier.  

 Vilka faktorer påverkar valet av religiös attribution hos en ungdom i Halmstad? 

 Finns det några specifika faktorer som förekommer oftare än andra i valet av religiös 

attribution hos en ungdom I Halmstad?   

 

1.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom området har gjorts bland annat av några lärare och forskare på Lunds, 

Göteborgs och Uppsalas universitet. De har tillsammans skrivit en studie angående ungdomar, 

religion och identitet. Syftet med boken; Talande tro, är att analysera hur olika ungdomsgrupper 

skapar en religiositet och identitet utifrån sina livserfarenheter. Texterna i boken är skrivna 

utifrån bland annat religionshistoriska, sociologiska och psykologiska perspektiv (Larsson, 2003). 

Till skillnad från vårt syfte och vår problemformulering går den här studien inte in på djupet i 

just frågan; varför ungdomar blir religiösa. Boken ger en mer bredare syn på olika 

ungdomsgruppers sätt att leva och utvecklas i en ny värld, med nya möjligheter genom Internet 

och media.  

 

Livets mysterier är en rapport där det bland annat tas upp hur vanligt det är med existentiella 

frågor hos ungdomar. Författarna menar att behovet av identifikation med andra unga är 

grundläggande för att känna sig som en del av gemenskapen. Syftet med rapporten är att 

framhäva vikten av att frågor om livet diskuteras och görs rumsrena. De diskuterar även hur 

tvivlande ungdomar vänder sig till religionen för att finna mening med livet (Byström, 1989). 

Denna rapport med dess artiklar belyser endast religiös attribution med utgångspunkt i 

existentiella frågor, vilket därigenom blir aningen tafatt jämfört med syftet i vårt arbete. Vi vill 

till skillnad från dem se till de olika faktorerna som kan ligga till grund för ungdomars religiösa 
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engagemang.  

 

Vi anser att vår studie kommer att ge en knapp men objektiv bild över olika bakomliggande 

faktorer till ungdomars religiositet i Halmstad. Vårt mål är att komma med tillskott och en 

utveckling av redan existerande kunskap. Jacobsen (2002:16) menar att denna form av studie 

kan frambringa ny, lokal kunskap om hur fenomenen ser ut och företeelser hänger samman i en 

specifik situation. Vi anser att vårt arbete kan vara av intresse i den bemärkelsen, då vi lever i en 

värld där religionen är under ständig förändring och utveckling. Därav tror vi att de bidragande 

faktorerna till religiös attribution har förändrats.   

 

1.4 Avgränsning 

När vi i vår uppsats talar om ungdomar, refererar vi till de ungdomar i Halmstad som vi har 

intervjuat dvs., att vi aldrig kommer använda denna benämning för någon generell överblick. 

Dessa ungdomar tillhör kristna ungdomsgrupper lokaliserade i Halmstad kommun.  Anledningen 

till att vi valt att fokusera endast på kristna samfund är på grund av de tidsramar vi haft att rätta 

oss efter samt att arbetets omfång var begränsat. Vi anser således att vårt resultat blir tydligare 

med endast en religion i fokus. 
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2. Metodik och material 
Metodik- och materialkapitlet innefattar den metod vi valt att använda oss av samt det 

material vi införskaffat i form av bland annat litteratursökning. Vi kommer här även att 

motivera valet av dessa källor och även beskriva vilka tekniker som använts. 

______________________________________________________________________________ 

 

2.1 Utgångspunkt 

Vi anser det vara ytterst relevant att ge inblick i och förståelse för de teorier vi valt att använda 

oss av, vilket vi därför senare kommer att redovisa. En förförståelse för de teorier vi haft som 

utgångspunkt i diskussion krävs för att förstå de resonemang och de funderingar vi för under 

kommande kapitel. Detta även då vi sedan analyserar vår empiri med dessa befintliga teorier.  

Trotts detta anser vi att vår uppsats är av induktiv karaktär, då vi i insamlingen av empiri samlat 

in relevant information helt utan förväntningar. Detta grundar vi på att vi utefter insamlad data 

bildar utgångspunkt för teori, utan att i förväg ha definierade hypoteser eller teorier (Jacobsen, 

2002:35). 

 

Vi har valt att endast använda oss av en kvalitativ metod för insamling av empiri. Patel & 

Davidsson (2003:118) menar att kvalitativa undersökningar ger en annan och djupare kunskap 

än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls i användandet av kvantitativa metoder. Detta 

på grund av att vi genom vår problemformulering inte anser oss få relevanta svar med en 

kvantitativ metod och därav en bristfallande grund för vår slutsats. Vår kvalitativa metod ger oss 

tydliga åsikter med intervjudeltagarnas egna ord, vilket vi anser vara mer givande för vår studie. 

Huruvida vi har en individualistisk eller holistisk ansats anser vi vara aningen svårdefinierat. 

Trots att de enskilda personer som ingår i intervjun är den centrala datakällan, kan man även se 

spår av holism, då undersökningen är ett komplext samspel mellan enskilda individer och det 

speciella sammanhang som de ingår i (Jacobsen, 2002:36).  
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2.2 Material 

Vi har bland annat valt ut ett antal författare som anses vara klassiker inom ämnena 

religionssociologi och religionspsykologi. Detta för att dessa i viss mån ligger till grund för nyare 

forskning inom områdena. I vår litteraturstudie har vi jämfört de olika teorier som finns 

angående religionssociologiska och religionspsykologiska faktorer som förekommer i ett 

religiöst deltagande. Utifrån dessa teorier ska vi analysera det resultat vi själva kommer fram till 

genom intervju och vidare även jämföra med eventuell tidigare forskning kring samma ämne, 

för att till sist kunna komma med en slutsats.  

 

2.3 Undersökningsmetod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ intervju, då denna metod enligt Krag Jacobsen 

(1993:19) är ett utmärkt verktyg när det gäller att samla in sådan information som det är svårt 

att få tag i på annat sätt. Intervjufrågorna är utformade på sådant vis (se bilaga 1) att de ska 

kunna ge oss en uppfattning till varför personen ifråga valt att anta en religiös tro. Vi har valt att 

sammanställa nio frågor, vilka uppmanar för en möjlig fördjupande diskussion/samtal. Det vi 

genom intervjun vill få fram är vilka faktorer som gjort att ungdomarna har anknytning till någon 

form av religiöst attribution.  

 

2.4 Undersökningsgrupp 

Vi har valt att intervjua ungdomar i Halmstads kommuns religiösa ungdomsgrupper. Vi väljer här 

att inte ange vilka specifika grupper detta är för att kunna ge en så objektiv bild som möjligt, 

samt för att värna om intervjudeltagarnas anonymitet. Antalet intervjupersoner är tio och 

personerna inkluderade i undersökningsgruppen har en ålder mellan 17-20 år. Jacobsen 

(2002:196) menar att en sådan datainsamlingsmetod, som intervju, bör begränsas till ett fåtal 

personer, då dessa data är så pass rik på detaljer och upplysningar att det annars inte går att 

analysera den på ett rimligt sätt.  Det förekommer lika många manliga och kvinnliga deltagare, 

men vår ambition är inte att göra en genusrelaterad jämförelse. Jacobsen (2002:201) beskriver 
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en urvalsmetod där olika metoder kombineras. Denna metod hade vi som utgångspunkt i 

urvalet av intervjudeltagare. Metoden går ut på att man först begränsar antalet respondenter 

och sedan utifrån dessa gör ett slumpmässigt urval av ett bestämt antal. Vidare kan även göras 

en kritisk utplockning i de fall då variation krävs. Man bör även ta sig tid att undersöka ifall det 

finns fler relevanta och intressanta personer. Detta har vi gjort med hjälp av snöbollsmetoden. 

 

2.5 Förberedelser 

I vårt sökande efter intervjupersoner valde vi att kontakta ungdomsgrupper inom kristna 

samfund i Halmstad. Vi talade med ansvarig personal och frågade om vi fick komma och 

intervjua de ungdomar som är med i gruppen. Vi har sedan tidigare valt att begränsa antalet 

intervjupersoner till tio då vi är av åsikten att detta antal räcker som underlag till denna analys. 

 

I tillvägagångssättet vi haft i förberedelserna till intervjun är målet att få den så strukturerad att 

den kan bearbetas och jämföras med varandra. Vårt mål var att skapa stort utrymme för 

möjligheten att framhäva nytt och spännande material. Vi har försökt att lämna visst spelrum i 

utformandet av frågorna då detta, trots tolkningssvårigheter, enligt Krag Jacobsen (1993:18) 

genererar nytt material. Våra intervjufrågor består av både öppna och slutna frågor. Vi har valt 

att börja intervjun med generellt öppna frågor. Krag Jacobsen (1993:101) menar att öppna 

frågor gör det lättare att finna något i svaren att gå vidare med, vilket gör att intervjun blir mer 

sammanhängande och inrymmer en dimension av utveckling och dynamik. Därefter avslutas 

intervjun med mer konkreta frågor då sådana aktiverar fler minnen hos deltagaren som är lätta 

att ge uttryck åt (Krag Jacobsen, 1993:100).  

 

2.6 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på respektive församlings ungdomscafé. Vi anser det vara viktigt att 

respondenten befinner sig i en miljö där han eller hon kan känna sig trygg och avslappnad.  Då 
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tidsrymden för intervjumöjlighet var begränsad var vi tvungna att i viss mån anpassa våra besök 

utefter tiden då ungdomarna befann sig på caféerna. För att skapa oss en variationsbredd valde 

vi att vid olika tidpunkter och dagar besöka caféerna. Intervjuerna varade i genomsnitt ca tio 

minuter. Varje intervju spelades in via en Iphone och bearbetningen av de data transkriberades 

och används som underlag till denna studie. Antalet intervjufrågor är nio men vi har endast valt 

att analysera och presentera fem av dem, där två frågor sammanställt till en. De tre frågor som 

vi ej har valt att belysa i arbetet var av avsikten att få en helhet i vår intervju där diskussionen 

enkelt kunde föra oss mellan frågorna. 

 

2.7 Validitet och reliabilitet  

Validiteten i intervjun anser vi vara god i jämförande med det syfte och den frågeställning vi 

formulerat. Däremot har vi valt att fokusera på endast kristna samfund, och vårt resultat kan 

därför inte ge en övergripande bild till religiös tillhörighet inom en annan religion, inte kan den 

heller konkret svara på varför svenska ungdomar blir religiösa. Vi vill alltså påpeka att denna 

intervju med dess resultat inte ger ett brett resultat, utan endast en smal inblick i ämnet. Därför 

kan vårt resultat inte heller innebära en slutsats utan blir därför istället en del i ett 

diskussionsmoment där vi jämför tidigare forskning kring ämnet och det som visas efter färdig 

intervju. För att lyckas komma med en generell teori hade det krävts att man intervjuat en 

majoritet av den religiösa ungdomen i Sverige. Då detta inte är möjligt blir resultatet aningen 

begränsat.  

 

Vi anser själva att vi i utformandet av intervjufrågor (se ovan) lyckats formulera dem i den mån 

där dess svar har givit oss relevant information. Vi har försökt skapa frågor utan för snävt mått, 

samt gjort det klart för respondenterna att deras svar är anonyma för att inte deras svar skulle 

styras i någon riktning. Då vi anser antalet intervjudeltagarna vara lagom för en studie i denna 

storlek, kan det inte frångås det faktum att ett bortfall existerar. Bortfallets mängd är dock 

oklart, då vi inte är av kunskapen om antal deltagare i varje ungdomsgrupp, vilket leder till att vi 

inte vet procentantalet av hur många av dem som deltagit i intervju. Som nämnt i kapitlet ovan 
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genomfördes intervjuerna på respektive ungdomscafé. Vårt besök till dessa caféer kan i viss 

mån vara störande för den ”normala” miljön på platsen, vilket kan leda till en känsla av 

obekvämhet hos intervjudeltagaren. Vi är av upplevelsen att vårt besök i dessa fall inte var 

störande för den normala miljön. Vi anser vår intervju ha en intern giltighet, då man mäter det 

man tror sig mäta. Vår slutsats kommer alltså inte vara beroende av specifika utmärkande fall, 

utan ambitionen är att se till de mest förekommande faktorerna. Det är dock även godtyckligt 

att tala om extern giltighet, då resultatet inte är begränsat till ett visst område eller en viss 

tidpunkt (Jacobsen, 2002:21-22). Vi är av uppfattningen att vårt resultat inte skulle skilja sig åt 

utifall att intervjun skulle genomföras ännu en gång, och anser därför att den innehar både 

tillförlitlighet och trovärdighet. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi att förklara mer ingående vilka teorier vi kommer att använda oss 

av i analysen av empiri.  

______________________________________________________________________________ 

 

3.1 Religionssociologiska teorier 

Ur ett sociologiskt perspektiv har vi valt att utgå från fyra teorier för att kunna förklara varför 

ungdomar blir religiösa: 

 Deprivationsteorin 

 Socialiseringsteorin 

 Teorin om rationella val 

 Teorin om sökande efter mening och tillhörighet 

 

3.1.1 Deprivationsteorin 

Den första teorin som vi kommer att använda oss av för att försöka förklara varför ungdomar 

blir religiösa är deprivationsteorin. Teorin bygger på att människan söker religiöst engagemang 

när hon är deprimerad eller saknar något i livet. Det religiösa livet kan alltså ge tröst åt 

människor som känner sig otillfredsställda med sig själva eller samhället i allmänhet. Charles 

Glock har utvecklat deprivationsteorin och menar att det finns olika typer av deprivation. Man 

kan här prata om exempelvis ekonomisk-, social-, organisk- deprivation (Furseth & Repstad, 

2005:152). Den ekonomiska deprivationsteorin innebär att man har det svårt ekonomiskt och 

att det blir en bidragande faktor till att man intar en religiös ställning. Det kan innebära både att 

man blir medlem i en religiös organisation eller att man intar en privat religiositet. Människor 

som av någon anledning saknar eller har mindre av de egenskaper som värderas högt i dagens 

samhälle faller under den sociala deprivationen. Om man ser till dagens styrelser, kan 

egenskaper som att vara man och äldre värderas högt och då blir unga kvinnor deriverade, de 



 14 

saknar egenskaperna att vara man och äldre.  Den sistnämna deprivationen är den organiska 

och den innebär att man har det sämre än andra människor på grund av sjukdom eller något 

funktionshinder (Furseth & Repstad, 2005:152).  

 

3.1.2 Socialiseringsteorin 

Socialiseringsteorin bygger på tanken att människor blir religiösa därför att de vänjer sig vid det. 

Människor tänker och handlar på ett visst sätt därför att man har vant sig vid det genom 

långvarig uppfostran. Här kan man prata om exempelvis både föräldrars och lärares roll som 

förebilder och uppfostrare. Det finns många empiriska studier som visar att barn som växer upp 

i religiösa familjer tar efter sin familj religiositet (Furseth & Repstad, 2005:155). Med detta sagt 

vill vi påpeka att det också finns många fall där ungdomar gör uppror och tar avstånd från 

föräldrarnas tro, där socialiseringsteorin inte får samma styrka.  

 

Man kan prata om två olika socialisationer; primär- och sekundär- socialisation. Den primära 

socialisationen räknas ofta till familjen och de närmst anhöriga som finns runt omkring en under 

barndomen. Den sekundära socialisationen innefattar däremot de kontaktnät som man har 

utanför familjen, det vill säga på skolan, arbetsplatsen eller i en fritidsorganisation (Furseth & 

Repstad, 2005:156). 
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3.1.3 Teorin om rationella val 

Teorin om rationella val handlar om att människor blir religiösa när det lönar sig. Utifrån detta 

perspektiv blir människor religiösa, därför att de ser möjligheten att få ut olika fördelar av sin 

religiositet. Människor ansluter sig till de religiösa rörelser eller organisationer som ger dem 

störst utbyte. Vinsten eller fördelarna som man kan få av att gå med i en religiös rörelse kan se 

olika ut . Vissa människor gör sina religiösa val utifrån fördelar som evigt liv medan andra söker 

vinster i form av ett socialt kontaktnät (Furseth & Repstad, 2005:159). 

 

3.1.4 Religion som jakt på mening och tillhörighet 

Den fjärde teorin som vi kommer att använda oss av för att försöka förklara varför ungdomar 

blir religiösa handlar om att människan blir religiös för att skapa mening och tillhörighet. Denna 

teori kan vävas samman med teorin om rationella val då människan är målinriktad, men 

samtidigt går man mer på sin känsla och intuition. Man kan här prata om en hermeneutisk 

inriktning inom sociologin, då människan har förmåga att ställa upp mål som de känner vara 

meningsfulla (Furseth & Repstad, 2005:163).  Berger menade att: 

Under större delen av människans historia har religionen varit en viktig leverantör av 
mening och ordning för människors tolkningar av världen. Människor är nämligen varelser 
som söker mening och ordning, både i sin syn på världen i stort och i den egna lilla tillvaron 
(Furseth & Repstad, 2005:163).  

 

Som tagits upp ovan har människan behov av att finna meningen med livet och dess händelser. 

En tanke hos Weber är att människan har ett större behov av att finna mening när hon möts av 

ondska, lidande, orättfärdighet och död (Furseth & Repstad, 2005:164)  
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3.2 Religionspsykologiska teorier 

De religionspsykologiska teorier vi valt att belysa är följande: 

 Freuds religionspsykologi 

 Eriksons utvecklingsteori 

 Hjalmar Sundéns rollteori 

 Attributionsteorietiskt perspektiv 

 

3.2.1  Freuds religionspsykologi 

Sigmund Freud menar att en psykoanalytisk teori är beroende av tolkarens grundläggande 

attityd till religionen (Wulff, 1991:41). Beroende på vilken inställning du har till religionen, 

påvisar detta vilka behov du anser att religionen tillfredsställer. Freud hade en allmänt negativ 

inställning till religion och menade att "religionen inte är något annat än psykologi projicerad på 

den yttre världen" (Wulff, 1991:43). Religionen har alltså möjligheten att ge dig det du 

psykologiskt saknar i ditt liv. Detta kan exempelvis vara saknaden av en fadersgestalt, vilket 

leder till att du inom religion istället hittar något som uppfyller dessa individuella behov hos 

människan. Freud menar att Oidipuskomplexet är en av grundstenarna till ett religiöst 

engagemang (Wulff, 1991:43). Det man som barn upplevde saknad efter kan man senare i livet 

skaffa sig i form av ett religiöst deltagande.  

 

En av anledningen till varför religionen lyckats hålla sig vid liv för människan kan vara Freuds 

teori om religion som en illusion. Detta grundar sig i människans önskningar som har en 

dominerande roll för de motiv som påverkar religiös tro och praxis (Wulff, 1993:52). En sådan 

teori är också viktig i vår frågeställning då den reflekterar en grundförståelse i religionens 

påverkan på människan och dennes religiösa utveckling.  
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3.2.1 Eriksons utvecklingsteori 

Erik H. Erikson menar att människan har åtta utvecklingsstadier i livet. Dessa belyser hur 

individen, från spädbarn till vuxen ålder, genomgår psykosociala stadier i utvecklandet av det 

egna Jaget. Stadiet kallat Ungdomsåren handlar om utvecklingen av en identitet, samt en 

identitetsförvirring som förekommer i processen då man är på väg in i vuxen ålder (Wulff, 

1993:192). Identitetens konnotation är enligt Erikson de fyra följande: (1) en medveten känsla 

om att vara en enskild och unik individ; (2) en känsla av "inre enhet och kontinuitet" över tid, 

vilket också inrymmer en relativ insikt om omedvetna tendenser; (3) den helhet som erhålles 

genom jagets tysta, syntetiserande funktioner samt (4) en känsla av djup samhörighet ("inre 

solidaritet") med en grupps självdefinition och ideal, vilken i sin tur bekräftar personens egen 

identitet (Wulff, 1993:192).  

 

Ungdomar som befinner sig i någon form av identitetskris söker ofta identifikation med någon 

de ser upp till, alternativt söker de sig till en grupp av individer var man kan känna tillhörighet 

och trygghet. Behovet hos en individ i en identitetskris kan vara att känna sig accepterad av sina 

kamrater i form av bekräftelse. Erikson menar att en ideologi är den samhällsfaktor som man 

kan koppla samman med detta stadium, ungdomarnas sinnelag är ideologiskt då en ungdom i 

hängivenhet till en trosföreställning finner inre sammanhang (Wulff, 1993:193,194).  

 

3.2.4 Hjalmar Sundléns rollteori 

Hjalmar Sundlén talar om dual rollsituation som ofta förekommer i religiösa traditioner. Dessa 

roller erbjuder identifikationsmöjligheter, som enligt Sundlén innebär en möjlighet till 

övertagande av någon av mytens roller. Övertagandet av denna roll kommer i psykologisk 

mening påverka hur olika händelser tolkas (Geels & Wikström, 2006:97). I Sundléns teori om att 

Jesus psykologiskt sett kan ge liknelser som ett slags mönster i en tolkning av totaliteten, ser vi 

spår av Jungs tanke om densamma. Sundléns teori kan tydliggöras med förklaringen att 
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människan genom identifikation med en religiös gestalt tolkar religionen individuellt och skapar 

därmed en personlig betydelse. Grunden för identifikationen finner vi i individens livs - eller 

behovssituation. Detta så kallade rollövertagande fungerar som varseblivningsmönster, vilket 

senare utvecklar att de religiösa mönstren fastnar i individens personlighet och rollen svarar 

därav mot alla tänkbara behovssituationer (Geels & Wikström, 2006:98).  

 

3.2.5 Attributionsteorietiskt perspektiv 

Utgångspunkten för denna teori är människans grundläggande behov att göra världen begriplig 

och därmed kontrollerbar, dvs. individens tolkningar av sina egna upplevelser och sitt eget 

beteende, som ett försök till att förklara världen (Geels & Wikström, 2006:117). Man kan 

urskilja två grupper av förklarande faktorer till varför människor väljer just ett religiöst 

tolkningsmönster. Den första är situationella faktorer vilka har att göra med individens relation 

till omgivningen, och dispositionella faktorer, som berör individens egna förutsättningar (Geels 

& Wikström, 2006:118). De situationella faktorerna kan delas upp i kontext och händelse, där 

kontext exempelvis utgör individens religiösa aktivitet som kan påvisa individens val till religiös 

attribution. Händelse refererar till exempelvis naturkatastrofer, sjukdom eller död, som i sin tur 

kan utveckla attributioner associerade med Guds handling (Geels & Wikström, 2006:119). De 

dispositionella faktorerna berör individuella förutsättningar, vilka skiljs mellan tre typer: 

bakgrundsfaktorer, kognitiva-lingvistiska faktorer och personlighets- och attitydfaktorer. 

Bakgrundsfaktorer avser om ifall individen genomgått en religiös socialisation. Ju starkare 

religiös bakgrund, desto mer troligt att människan senare i livet vittnar om religiös upplevelse. 

De kognitiva-lingvistiska faktorerna är den språkliga beredskap man innehar för att ha möjlighet 

att tänka i religiösa banor. Den tredje faktorn berör personlighet samt attityd, dvs. om 

människan har låg eller hög självaktning, hur synen på världen ser ut, etc.  
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4. Presentation och Analys av Empiri  
I följande kapitel presenteras den data som är insamlad via intervjuer genomförda bland 

ungdomar i de religiösa ungdomsgrupper vi besökt. Vi kommer att föra diskussion och analys 

utifrån de teorier presenterade i föregående kapitel. Vi har gjort ett urval bland frågorna och 

kommer nedan endast diskutera dessa. Detta med åtanke på den begränsning som bör göras 

för att upprätthålla analysens relevans.  

______________________________________________________________________________ 

 

4.1 Varför har du valt denna religion eller ungdomsgrupp? 

Med denna fråga vill vi försöka få grepp om varför individen vänt sig till kristendomen och 

varför han eller hon hamnat i den specifika ungdomsgruppen. 

 

Vi kan tydligt se en gemensam nämnare bland de olika svaren. Gemenskap är något som hela 

tiden återkommer hos de intervjuade individerna. Huruvida detta skapats på grund av bristande 

umgängeskrets eller gemenskap i personernas privata liv är svårt att svara på. Dock får man 

intrycket av att man antingen gått dit på grund av att ens vänner gjort det, eller för att man sökt 

sig till en kyrka för att skapa sig gemenskap på en religiös nivå. Nedan visas ett citat där 

individen sökt sig till en religiös ungdomsgrupp på grund av vännernas påverkan.  

 

”Mycket för, beroende på personerna i min omgivning. Jag har en umgängeskrets där många 

har varit aktiva i den här kyrkan och då har jag inspirerats att gå med[..]” (Intervju F). 

 

Många av intervjudeltagarna påpekar att relationen de har tillsammans med varandra skiljer sig 

från den de har med sina icke religiösa vänner. Att de har samma värderingar angående vissa 

frågor, som kanske icke religiösa vänner inte riktigt förstår. Vi tror därför det kan vara möjligt att 
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värderingsfrågor gällande etik och moral varit något som fört dessa individer samman från 

början och att dessa åsikter sedan legitimerats av religionen, vilket vidare lett till den religiösa 

attributionen. Man kan vidare dela in deltagarna i två grupper: (1) de som blivit religiösa efter 

konfirmationen, och (2) de som vuxit upp med religiösa föräldrar eller där religionen funnits hos 

dem under hela uppväxten.  

 

I de fall där konfirmationen varit första trappsteget in i ett religiöst deltagande har man i de 

flesta fall inte varit i någon närmare kontakt med religionen sedan innan. Dock kan urskiljas att 

religionen ändå funnits som en undermedveten prägel i personernas liv, att det exempelvis 

blivit döpta, besökt kyrkan några gånger eller liknande. Problematiken som här framkommer är 

att man inte riktigt kan urskilja de faktorer som påverkat individens val till religiös attribution i 

det senare stadiet i livet lika lätt. En avgörande faktor är här otydlig och vi anser därför de 

sociologiska faktorerna ha spelat en större roll. I sitt sökande på mening och tillhörighet gör 

människan val som är målinriktade men samtidigt med känsla och intuition. Människan söker 

efter meningsfulla mål och strävar efter en tillhörighet där värderingar är likvärdiga. Därför kan 

teorin om religion som jakt på mening och tillhörighet legitimera religiös attribution utifrån 

gemensamma värderingar med en målinriktad utgångspunkt (Furseth & Repstad, 2005:163). 

Den målinriktade utgångspunkten kan vara ett behov av en umgängeskrets, i vilken man känner 

sig trygg.  

 

”Det blev så när jag konfirmerade mig, att jag konfirmerade mig och så fortsatte jag” 

(Intervju A). 

 

Vi kan genom de olika svaren se en tendens till att de som blivit religiösa efter konfirmationen 

inte har ett lika djupt förhållande till religionen som någon som vuxit upp med den. Har man 

vuxit upp med religionen som en del av sitt liv faller det ofta naturligt för dessa personer att 

bibehålla den. Religionen blir som en naturlig väg att gå och vi ser spår av intresse för att vidare 
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utveckla och utforska religionen. Enligt socialisationsteorin blir människor religiösa för att de 

vant sig vid det (Furseth & Repstad, 2005:155). Det kan exempelvis handla om något man 

präglats av under en längre tid, genom uppfostran av föräldrar eller andra familjemedlemmar. 

Citatet nedan speglar att ett aktivt deltagande i söndagsskola, men även religiösa barngrupper 

är vanligt förekommande hos personer som vuxit upp i ett kristet hem.  

 

”För att det var, det har liksom varit enda alternativet för mig, eller så. Jag kände att när 

jag var liten så gick jag i söndagsskola och så, följde med min mamma till kyrkan” (Intervju 

J).  

 

Intervjuperson "J" beskriver hur religionen varit en del av livet sedan ung ålder och vi kan 

därigenom, med utgångspunkt i socialisationsteorin, anta att individen vant sig vid att gå 

till kyrkan och därför fortsatt med detta även i ungdomsåldern. Vi anser att detta fenomen 

kan jämföras med relationen man har till olika traditioner. Har man gått i kyrkan med sin 

mamma under hela sin uppväxt, blir det en traditionell händelse som kan vara svår att 

släppa taget om, och får därmed en emotionell betydelse. Dessa emotionella känslor tror 

vi även kan kopplas samman med andra faktorer där händelser associerade med kyrkan 

bildat positiva minnen som även dessa präglar ens religiösa attribut. Freud menar att en 

psykoanalytisk teori är beroende av tolkarens grundläggande attityd till religionen (Wulff, 

1991:41). Beroende på vilken inställning du har till religionen, påvisar detta vilka behov du 

anser att religionen tillfredsställer. Kanske är det då så att religionen tillfredsställer ditt 

emotionella behov till något som betyder väldigt mycket, just för att det präglat din 

uppväxt och blivit en ”familjetradition”.  

Svaren skiljer sig här åt och delar in respondenterna i två grupper vilka; huruvida de blivit 

religiösa tidigt eller sent i livet. Det påpekas att ingen någonsin känt ett tvång att besöka 

kyrkan vare sig det varit i tidig eller sen ålder. Dock får vi här tänka på att valet till religiös 

attribution i senare ålder, tolkar vi, vara ett mer individuellt val, än det som görs i tidig 
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ålder. Trotts att det inte finns någon tvångskänsla till att exempelvis besöka kyrkan, finns 

det kanske heller inte en stark vilja till det. Vi tror att anledningarna skiljer sig åt och anser 

det därför av vikt att detta belyses, vilket görs i resultatkapitlet.  

 

 

4.2 Är folk i din närhet religiösa? 

Med denna fråga vill vi få fram huruvida personer i individens omgivning kunnat spela någon 

roll i dennes religiösa attribution. 

 

Hos respektive intervjudeltagare har det funnits personer i dennes omgivning som haft ett 

religiöst engagemang. Detta varierar mellan familjemedlemmar, släkt och vänskapskretsar, där 

ungefär hälften av dessa är religiösa och andra hälften inte. I ungefär hälften av fallen är det 

endast personens vänner som är troende, men det finns inga fall där personen ifråga inte har 

någon vänskapskrets med religiöst engagemang. ”[..] det är bara mina kompisar här som går i 

kyrkan, men annars är ingen speciellt religiös i min släkt”  (Intervju D).  

 

En stor inverkan har den så kallade primära socialisationsgruppen, dvs. familj och släkt som 

påverkar människan under hela dennes uppväxt. Primärsocialisationen blir en tillvänjning av 

något, som i detta fall är en religion. Detta kommer senare visa sig ha inverkan på hur man själv 

ser på sin religiositet, men det är ingenting vi kommer att belysa närmre i detta kapitel. Den 

sekundära socialisationen refererar till exempelvis den umgängeskrets du har, utöver dina 

familjemedlemmar, dvs. dina vänner. Tillvänjningen sker inte här på samma sätt utan har en 

mer reflekterad karaktär, men erbjuder också en del informellt lärande (Furseth & Repstad, 

2005:156). Vi kan se en tydlig skillnad på hur ungdomarnas religiösa liv skiljer sig åt beroende på 

vilken socialisationsgrupp de präglats av. Relationen till religionen uppfattar vi vara djupare hos 

de ungdomar som utsatts för en primär socialisation vid tidig ålder.  
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Relationen mellan religiösa och icke religiösa vänner skiljer sig åt. Ofta är det religionen i sig som 

är det största bandet som håller vänskapskretsen tillsammans, och övriga intressen spelar här 

ingen större roll. Religionen är det som skapat gemenskapen, och så också själva 

vänskapskretsen. Övriga vänskapskretsar bygger ofta på faktorer som gemensamma intressen i 

form av musik eller idrott. Citatet nedan beskriver hur en av intervjudeltagarna ser på 

sammanhållningen i sin religiösa ungdomsgrupp. 

[..]vi är olika, alla olika åldrar och olika intressen men ändå så, vi fungerar så bra ihop. Det är 
nog kanske det att som kristen är man kanske oftast öppen för nya människor och sådant 
här då och välkomnar alla, och det är nog det som gör att vi fungerar så bra ihop (Intervju J). 

 

Människor i ens omgivning, tolkar vi, ha en stor betydelse då identifikation med andra är viktigt 

för att känna trygghet och för att kunna vara sig själv, vilket är något som varje intervjudeltagare 

påpekat. En känsla av att man kan vara själv på ett annat sätt med dem som delar samma tro, 

då de har samma värderingar gällande livet. Erikson menar att en känsla av samhörighet med 

gruppens självdefinition och ideal kan bekräfta en enskild individs egen identitet (Wulff, 

1993:192). Finns det en känsla av att man är en del av gruppen, med samma värderingar och 

åsikter, stärks den egna identitetsuppfattningen, vilket leder till en starkare gemenskapskänsla. 

Detta är en psykologisk förklaring till varför gemenskapen kan bli så stark i en religiös 

ungdomsgrupp. 

 

Det är vanligt att ungdomar söker sig till en grupp av individer var man kan känna tillhörighet 

och trygghet. Detta kan bero på att ungdomar ofta befinner sig i någon form av identitetskris 

och har behovet av att känna sig accepterade och få bekräftelse. Erikson talar om att en ideologi 

är en samhällsfaktor som sammankopplas med ett sådant stadium, då en ungdom i hängivenhet 

till en trosföreställning finner inre sammanhang (Wulff, 1993:193-194). Det är mycket möjligt att 

detta är en grundläggande undermedveten faktor till ungdomars religiösa attribution, dvs. att 

religionen i sig inte är själva grundstenen utan människorna runtomkring har påverkat. 
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4.3 Varför blev du religiös? 

Vårt syfte med denna fråga är att finna de bakomliggande faktorer som påverkat individen till 

att bli religiös.  

 

I de fall då det inte fanns någon större händelse som legat till grund för det religiösa intresset är 

det vanligt att deltagarna svarade att de med tiden byggt upp ett intresse för religionen och att 

det var något de ville fortsätta med. Religionen ger en känsla av trygghet och är något som är 

med en i både lyckliga och svåra situationer.  

[..]de flesta gånger när man är med och ber och sådana saker, så har du något som tynger 
ditt hjärta så känns det rätt skönt att vara med och be och släppa ut det så att säga, nästan. 
Det var en stor faktor i det hela (Intervju B). 

 

En specifik händelse kan vara avgörandet i sökande av svar på varför tragiska saker sker. Freud 

menar att religionen har möjlighet att ge dig det du psykologiskt saknar i ditt liv (Wulff, 

1991:43). Detta är något vi ser har legat till grund för nedanstående intervjudeltagare då han 

förklarar hur han mist sin vän i en olycka. 

Det började egentligen efter konfirmationen. Jag hade en i min klass som körde ihjäl sig och 
det var först då som jag kände att jag fick något svar. Efter så kände jag mig tröstad. Därifrån 
så tänkte jag att det kanske inte var helt fel så, att det kändes rätt (intervju C). 

 

Kanske är det så att man i situationer fyllda av stor sorg känner att man får otillräckliga svar.  

Enligt deprivationsteorin som bygger på Karl Marx religionsteori antar människor ett religiöst 

engagemang i situationer där de är depriverade. Religionen ger en då tröst eller kompensation i 

en känsla av saknad (Furseth & Repstad, 2005:152). Intervjupersonen påpekade vidare att 

religionen gav tröst på ett helt annat sätt än från människor runt omkring. Närstående blev som 

statister i vardagen, trotts att de fanns där, kändes ensamheten påtaglig.  Weber och Berger 

talar om begreppet teodicé som är en religiös förklaring och legitimering av förhållanden som 

hotar den meningsfulla ordningen, såsom olyckor, lidande och död (Furseth & Repstad, 

2005:164). När en individ befinner sig i en situation som den ovan, kan religionen då ge en 
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legitimering och en underlättning i bearbetningen av händelsen. Religionen skapar en form av 

meningsfullhet och stöttning.  

 

I ett annat fall där det även varit en händelse som påverkat individen, skiljer sig dock faktorerna 

helt från ovanstående. I detta fall är det ingen känsla av saknad utan mer ett rop på hjälp, dock 

även här i en svår situation. Individen ber om hjälp, i utbyte av att ge Gud en chans, i utbyte av 

sin tro. Enligt teorin om rationella val blir människor religiösa, därför att de ser fördelar med det 

(Furseth & Repstad, 2005:159), vilket vi ser tydliga drag av här nedan.  

Jag var ateist innan, höll på med en massa skit, sno saker och sälja dem vidare och så. Sen en 
gång blev vi tagna och jag var den som hade mest grejer, så fick jag helt plötsligt för mig att 
jag skulle be till Gud, för att jag inte ville åka fast liksom. Jag sa att om han hjälpte mig nu, 
och lät mig gå fri så skulle jag testa att gå med Gud. Alla åkte fast utom jag, och det var då 
jag testade, och det kändes rätt direkt (Intervju E). 

 

I efterhand kan man tydligt se hur religionen från början givit individen en fördel för att sedan 

utvecklas till något större. De fördelar vi här refererar till är att personen ifråga efter denna 

händelse aldrig mer har varit i kontakt med någon form av kriminalitet och tolkar själv Guds 

hjälp som en ledning i rätt riktning. Här har alltså skett en form av utbyte, där religionen 

tillfredsställt det behov individen haft. Frågan är om människan verkligen är så rationell i sitt val 

av religiös tillhörighet, utan att någon annan faktor påverkar valet.  

 

Ur ett attributionsteoretiskt perspektiv sett till den situationella faktorn, händelse, kan 

individens val till religiös attribution vara tanken om att Gud hade någon form av avsikt med vad 

som hände (Geels & Wikström, 2006:119). Vilket kan legitimera känslan av att Gud lett en i rätt 

riktning. I fallet ovan är den situationella faktorn att individen klarade sig undan polisen, vilket 

personen menade var Guds förtjänst med mål om att skapa ett bättre liv.  
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4.4 Vad betyder religionen för dig? 

Vad religionen betyder för den troende individen kan även detta ha att göra med varför han 

eller hon från början skapade sig ett intresse för denna. Därför anser vi även dess betydelse 

vara viktiga i vår studie. 

 

En del har svarat att religionen betyder allt, vilket vi tolkar som att religionen genomsyrar stora 

delar av deras liv. Att det är ett steg man tar, som en ny del i livet. Kanske kan man då spekulera 

i om det finns någon form av missnöje som gör att man vill utveckla sitt liv i en religiös riktning, 

eller att religionen fyller ett behov, medvetet eller undermedvetet. Enligt Freud finns det ett 

medvetet eller undermedvetet behov som religionen tillfredsställer. Detta behov har att göra 

med den egna inställningen och livssituationen och religionen ger en därmed möjligheten att 

fylla det psykologiska tomrum man har, det man saknar i sitt liv. Dessa behov är alltid 

individuella, men Freud menar att de ofta har att göra med någon upplevelse kopplat till ens 

barndomsår (Wulff, 1991:43).  

Utan liksom för mig är det som en relation med Gud. [..]det betyder så otroligt mycket för 
mig, [..]Gud finns med mig, i min vardag, inte bara när jag mår dåligt eller när jag går till 
kyrkan utan jag känner att jag kan vandra med Gud hela tiden (intervju J). 

 

I detta fall beskriver individen en relation till Gud. Utifrån Freuds perspektiv kan detta tolkas 

bero på saknaden av en fadersgestalt där Gud övertar denna position. Freud menar nämligen 

att oidipuskomplexet är en av grundstenarna till ett religiöst engagemang (Wulff, 1991:43). I 

detta fall var det endast intervjupersonens mamma som var religiöst engagerad i familjen, och 

därför kan det vara mycket möjligt att man kan spåra Freuds teori om oidipuskomplexet, och 

saknaden av en religiös fadersgestalt.  

 

Religionens betydelse på det känslomässiga planet varierar här mellan att antingen betyda allt 

för individen eller att betyda mycket men inte allt.  
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Relativt mycket, inte mest, det är inte det som är absolut viktigast, det är det inte, men det 
har en stor del. Jag är inte den som sitter och ber hemma och den biten men när man väl 
kommer till kyrkan så ser jag det som en möjlighet för meditation och eftertanke (intervju 
F).  

 

Den stora skillnaden vi ser mellan dessa två ungdomars religiösa attribution, sett från tiden i 

livet då religionen introducerats för dem, är beroende av huruvida du varit religiös under hela 

din uppväxt eller om du senare i livet blivit det.  Intervjuperson ”J” har varit religiös hela sitt liv, 

och intervjuperson ”F” har varit det sedan tonåren. Vi ser här, även baserat på övriga intervjuer, 

att religionen för troende ungdomar betyder allt i de fall då man vuxit upp med denna, till 

skillnad från de ungdomar som senare blivit religiösa. Skillnaden av religionens betydelse är 

sålunda, av vår tolkning, beroende av åldern då personen i fråga antagit sig ett religiöst intresse, 

eller vid den tidpunkt då den introducerats till dennes liv. 

 

4.5 Hur har religionen påverkat ditt liv och dig som människa? 

Vår mening med denna fråga är att se till religionens påverkan på individen samt urskilja 

vilka bidragande faktorer som grundat dessa.  

 

I samtliga intervjuer ser vi, att intervjudeltagarna själva anser, att religionen haft en positiv 

inverkan på både deras liv samt hur de är som människor. Positivt i, bland annat, den 

bemärkelsen att man tänker på handling och konsekvens, utifrån kristna värderingar. 

Det finns ju väldigt mycket visdomsord i bibeln som har gjort att man har satt sig i 
eftertanke. I vissa situationer har man handlat olikt än vad man gjort innan, och det har ju 
alltid varit till det bättre, då, eller ett mer förstående sätt. Att man fått mer förståelse för en 
situation eller en händelse. [..] (Intervju F). 

 

Religionen har inte bara haft en påverkan på ett socialt plan utan även fungerat som ett 

rättesnöre i den personliga utvecklingen.  Tanken om att Gud har en plan för oss alla kan ge ett 

lugn i svåra situationer och vi tror det kan påverka hur man handlar i dessa.  
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Väldigt mycket tror jag. För att det har liksom, jag vill att Gud ska vara med mig i det jag gör, 
för jag tror att han har en plan för varje människa och jag tror han har en plan för mig. Och 
därför liksom så, vill jag att Gud ska visa mig vägen, vart jag ska gå någonstans och, jag har 
liksom utvecklats med Gud de senaste åren. Så det är liksom, det är jag nu. [..]Det blir lite 
som en frid i hjärtat. Men ibland får man inte så konkreta svar om hur man ska göra hit och 
dit. Men oftast så, jag tror liksom att om man har något väldigt starkt intresse inom sig själv 
så tror jag att Gud har lagt ner det i en själv, att det är något kall eller så (Intervju J). 

 

Hjalmar Sundlén (2006:96) använder sig av varseblivningspsykologi i sin teori, kallad rollteori. 

Han menar att varseblivningspsykologin kan förklara olika beteendemönster utifrån situationen 

en individ befinner sig i, alltså vad individen förväntar sig av situationen och hur denne sedan 

agerar efter sina förväntningar. Har individen en inställning om att Gud redan har en 

förutbestämd väg för mig att gå, kan dina beslut och ditt beteende präglas av denna tanke, 

vilket gör att du i situationer kan handla annorlunda beroende på dina förväntningar. Denna 

rollteori menar Sundlén beskriva hur en religiös upplevelsevärld är psykologiskt möjlig (Geels & 

Wikström, 2006:93), och ger oss därför en uppfattning av den känsla individen refererar till. 

Kritiskt kan vi då fråga oss om människan, genom att förlita sig på den väg Gud stakat ut, är så 

lat i sitt tänkande gällande handling och konsekvens? Har inte alla människor en inre vilja av att 

utifrån sina handlingar och dess konsekvenser kunna påverka sitt liv?  Ett annat sätt att se på 

relationen till Gud kan vara hur intervjuperson ”A” beskriver det: ”Det är svårt men jag ser på 

livet på helt annat sätt än innan. [..] Jag vet inte men det är bara en känsla man känner helt 

enkelt, det är ganska abstrakt” (intervju A). 

 

Intervjupersonen refererar här till en abstrakt känsla som beskriver hur religionen 

påverkat dennes liv. Vidare påpekas eftertanke i handling gentemot medmänniskor vara 

något som förändrats sedan religionen blivit en del av personens liv. Agerandet mot andra 

människor är något vi ser vara en återkommande faktor som förändrats hos de individer vi 

intervjuat. De ser handling och konsekvens på ett helt annat sätt än innan. Detta tolkar vi 

kan vara på grund de kristna värderingar som finns, exempelvis den gyllene regeln; ”Allt 

vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad 

lagen och profeterna säger”(Bibeln, Matt 7:12). Vi har även sett att individernas synsätt på 
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handling och konsekvens är något de själva anser vara viktigt i det religiösa livet.  

 

Tydligt ger citaten från denna fråga oss en bild över religionens påverkan i både social och 

individuell bemärkelse.  Religionen påverkar livet i det faktum att Gud har en mening med 

ens liv och kanske till och med ett mål. Den personliga påverkan är sedermera ännu 

tydligare, där etisk och moralisk handling förespråkas hos samtliga ungdomar. 
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5. Slutsats 

I detta kapitel kommer vi att presentera vår slutsats utifrån det syfte och den 

problemformulering som legat till grund för denna uppsats. 

 

 

 

Vårt syfte var att finna orsakerna till varför en ungdom i Halmstad blir religiös och vad som har 

varit avgörande i ett sådant beslut. Vi har även försökt undersöka ifall specifika faktorer har 

förekommit oftare än andra.  Vi kan tydligt se att det finns utmärkande faktorer som säkerligen 

är gemensamt för många ungdomar som sökt sig till en religion. Dock krävs en större 

undersökning för att legitimera ett sådant påstående. Den slutsats vi kommer fram till bygger på 

den empiri som samlats in vid intervju av tio ungdomar i Halmstad.  

 

De orsaker vi funnit till varför en ungdom i Halmstad har blivit religiös är: 

 påverkan från socialt kontaktnät 

 då religionen präglat individens uppväxt 

 då det har funnits en känsla av saknad  

 behovet av förändring i livet 

 sökandet efter en identitet och en samhörighet 

 

I de fall påverkan från socialt kontaktnät varit avgörande menar vi att vänner och andra 

personer i individens omgivning haft inflytande i valet till religiös attribution. Ungdomarna som 

påverkats av denna faktor menar att de vänner dem lärt känna under konfirmationstiden, har 

varit inkörsporten till det religiösa livet. Däremot menar dessa ungdomar att intresset för 

religionen sedan utvecklats och fått en djupare innebörd.  De befintliga sociologiska teorier vi 

kan koppla samman med denna faktor är socialiseringsteorin, sett ur en sekundär socialisation 

(Furseth & Repstad, 2005:156). De tendenser vi uppmärksammat är att den sekundära 

socialisationen varit någon form av inspirationskälla för individen, dock ser vi ingenting som 

tyder på att en långvarig socialisation legat till grund för den religiösa attributionen.  Vi anser att 
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inte någon av de religionspsykologiska teorier vi presenterat i tidigare kapitel kan legitimera 

faktorn om påverkan från socialt kontaktnät.  Detta tror vi kan bero på att det inte finns en 

tydlig psykologisk infallsvinkel.  

  

Då religionen varit en del av individens uppväxt har religionen redan i tidig ålder introducerats 

och blivit en del av livet. Hos våra intervjupersoner har det förekommit på olika sätt där man 

bland annat deltagit i kyrkans aktiviteter såsom söndagsskola och läger, i vilka ungdomarnas 

föräldrar haft en inverkan på den religiösa attributionen. Dock ska tilläggas att ungdomarna 

anser sig själva haft ett fritt val och att de inte har skapat en djupare religiös tro förrän i senare 

ålder. Här ser vi hur individen utsatts för en primär socialisation (Furseth & Repstad, 2005:156). 

Då man i denna teori menar att man blir religiös för att man vant sig vid det, anser vi att den 

inte kan legitimera just fallen i vår intervju, då ungdomarnas religiösa attribution utvecklats från 

vana till djupare tro under tonåren. Deltagarna i intervjun talar här om föräldrars påverkan 

under barndomen och att den har skapat ett intresse för religionen, men ungdomarna har inte 

blivit religiösa på grund av en vana, enligt dem själva. 

 

En psykologisk teori berörande religionens påverkan på en individs uppväxt kan ses ur ett 

attributionsteoretiskt perspektiv, där dispositionella faktorer såsom bakgrund har påverkat 

individen.  Individen har genomgått en religiös socialisation, där en starkare religiös bakgrund 

gör det mer troligt att man senare i livet blir religiös. Det finns även kognitiva-lingvistiska 

faktorer som förklarar sannolikheten att tänka i religiösa banor om man tidigt i livet blivit utsatt 

för ett religiöst språk. Det kan även ha att göra med vilken attityd man under sin uppväxt fått till 

religionen (Geels & Wikström, 2006:119).  Vi anser denna faktor tydligt beskriva de fall där vi 

refererar till de intervjupersoner där religionen präglat individens uppväxt.  

 

En annan faktor som vi funnit legat till grund för ungdomars religiösa attribution i Halmstad är 

en känsla av saknad.  Det vi här menar är att det fanns fall där sjukdom och död fått en individ 

att söka sig till Gud. Detta för att få svar och finna tröst som inte var möjlig att få på annat håll.  
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Deprivationsteorin stödjer den känsla individen talar om, då denne har en saknad av något i 

livet, som i detta fall en vän. Deprivationsteorin förklarar vidare hur en människa söker sig till ett 

religiöst liv för att ge tröst i en känsla av otillfredsställdhet (Furseth & Repstad, 2005:152).  

Enligt Freud kan religionen ge människan det hon psykologiskt saknar i sitt liv, det vill säga att 

man inom religionen finner något som uppfyller sina individuella behov (Wulff, 1991:43).  Även 

här ser vi tydliga likheter med intervjudeltagaren som mist en vän, då han eller hon menar att 

religionen underlättat bearbetningen av saknaden.  

 

Vi har även exempel där det har funnits behov av förändring i livet, där religionen kunnat skapa 

en sådan förändring. Det fall vi här syftar på, har behovet av förändring inte varit uppenbart för 

individen i fråga, utan varit något som i efterhand legitimerat den religiösa attributionen. 

Individen menar att han eller hon med hjälp av religionen lyckats förändra sitt liv i en positiv 

riktning, ifrån kriminalitet.  Vi tror att det fanns ett behov av att religionen skulle ge individen 

någon form av utbyte, att det skulle löna sig för honom eller henne att kontakta Gud. Teorin om 

rationella val legitimerar vår tanke om att man blir religiös i ett behov av att förändra sitt liv. 

Teorin menar att människor blir religiösa för att få ut olika fördelar av sin religiositet (Furseth & 

Repstad, 2005:159). Vi tror att denna teori endast beskriver individens inkörsport till religionen, 

då individen påpekar att hans eller hennes religiösa liv idag inte upprätthålls beroende av vilka 

fördelar religionen ger.  Även Hjalmar Sundléns rollteori stärker vår tanke om att religionen 

tillfredställer behovet av förändring. Sundlén menar att religionen erbjuder roller som ger 

individen identifikation i sin livs- eller behovssituation (Geels & Wikström, 2006:98). Behovet 

som i detta fall var en förändring av individens beteendemönster utvecklar nya 

beteendemönster i sitt rollövertagande i religionen.  Individens personlighet utvecklas sedan 

inom religionen och svarar mot alla tänkbara behovssituationer. Detta ser vi tydligt då individen 

idag är väldigt engagerad och har stort ansvar inom den religiösa ungdomsgruppen.  

 

Den sista faktorn som vi har uppmärksammat genom våra intervjuer är sökandet efter en 

identitet och en samhörighet. Några intervjudeltagare påpekar att känslan av samhörighet, 

gemensamma värderingar och åsikter har spelat stor roll i deras religiösa attribution.  
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Ungdomarna beskriver ungdomscaféerna som en plats där de känner att de har fått vara sig 

själva och därigenom skapat sig en identitet som de känner sig trygga med. Den religiösa 

gruppen har varit en hjälp för dessa ungdomar i sitt sökande efter identitet och samhörighet.  

En sociologisk teori som kan stödja denna tanke är teorin om religion som jakt på mening och 

tillhörighet, där människan ställt upp ett individuellt mål som känns meningsfullt. Man använder 

sig här av sin egen känsla och intuition för att skapa mening och ordning i sitt liv (Furseth & 

Repstad, 2005:163).  Vi har uppmärksammat att några ungdomar i vår studie känt att 

tillhörigheten till den religiösa gruppen, hjälpt dem skapa mening och tillhörighet, samt att de 

anser sig ha utvecklat sin egen identitet. Eriksson menar i sin utvecklingsteori att ungdomar 

hamnar i en identitetsförvirring, där det är viktigt att bland annat finna en känsla av 

samhörighet med en grupps självdefinition för att bekräfta den egna identiteten. 

Utvecklingsteorin beskriver även hur ungdomar söker sig till en grupp av individer var man kan 

finna tillhörighet och trygghet (Wulff, 1993:192). Detta är något många av de ungdomar vi 

intervjuat beskriver sig ha gjort, samt beskriver de även att bekräftelse och acceptans i gruppen 

vara av stor betydelse.  

 

Vårt syfte med uppsatsen var även att undersöka ifall specifika faktorer har förekommit oftare 

än andra i valet av religiös attribution hos en ungdom i Halmstad.  Inledningsvis vill vi klargöra 

att två av våra faktorer endast förekommit i specifika fall. Dessa är då det har funnits en känsla 

av saknad samt då det har funnits ett behov av förändring i livet. Dessa faktorer samt de 

befintliga teorier som legitimerar en sådan religiös attribution anser vi ha varit uppenbar i de fall 

de förekommit.  

 

De faktorer vi funnit vara vanligast i en ungdoms religiösa attribution i Halmstad har varit 

påverkan från socialt kontaktnät, samt då religionen präglat individens uppväxt. I ungefär 

hälften av fallen har vi sett att det sociala kontaktnätet har varit av betydelse och haft inverkan 

på individens religiösa attribution. Detta anser vi vara en sociologisk faktor till varför någon blir 

religiös, då det är uppenbart att det är individens sociala liv som har påverkats. Samtidigt tror vi 

att någon form av psykologisk faktor även kan ligga till grund för detta men att den inte är lika 
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uppenbar.  Vi tror att man i ungdomsåren lätt påverkas av sina vänner och deras intressen.  I 

många av fallen hos de vi intervjuat har konfirmationen varit något som skapat ett nytt 

kontaktnät och därmed tror vi att detta kan ligga till grund för att ungdomar stannar kvar i den 

religiösa gruppen.  Vi vill understryka att påverkan från socialt kontaktnät endast till en början 

varit den avgörande faktorn. Vi har inte fått intrycket av att någon av de ungdomar vi intervjuat 

bibehållit sin religiösa tro på grund av sina vänner.   

 

Den andra vanligaste faktorn till ungdomars religiösa attribution, är då religionen präglat 

individens uppväxt. Det finns här många olika exempel på hur detta förekommit bland de 

ungdomar vi intervjuat. Som tidigare nämnt har den primära socialisationen haft en central roll. 

Ungdomarna har växt upp i familjer där kyrkan och religionen tillhört vardagen. Här ser vi 

tendenser av att både sociologiska och psykologiska faktorer påverkat individens religiösa 

attribution. Vi anser det i detta fall vara svårt att urskilja huruvida någon av dessa faktorer har 

spelat större roll än den andra.  Att denna faktor har förekommit oftare än andra, är för oss 

självklart. Vi tror att ungdomar präglas av sina föräldrar och deras sätt att leva. Växer man upp i 

en kristen familj, är det mest troligt att även barnen blir religiösa.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att det alltid finns något som påverkar en individ i valet till 

religiös attribution, utifrån resultatet av vår studie.  
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6. Sammanfattning 
 

Titel: Varför Gud?  En studie av ungdomars religiösa attribution i Halmstad 
 
Författare: Emma Göransson och Linn Jönsson 
 
Handledare: Jürgen Offermanns 
 
Frågeställning:  

 Vilka faktorer påverkar valet av religiös attribution hos en ungdom i Halmstad? 

 Finns det några specifika faktorer som förekommer oftare än andra i valet av religiös 

attribution hos en ungdom I Halmstad?   

Syfte: Vårt syfte är att finna orsakerna till varför en ungdom i Halmstad blir religiös och vad som 

kan vara avgörande i ett sådant beslut. Detta gör vi med utgångspunkt i religionssociologiska 

och religionspsykologiska teorier.  

Metod: Det är en kvalitativ studie. 

Teoretisk referensram: I detta kapitel presenteras de befintliga teorier gällande 

religionssociologi och religionspsykologi, vi valt att utgå från.  

Empirisk studie: Data är insamlad via intervju av tio ungdomar i två religiösa ungdomsgrupper i 

Halmstad.  

Slutsats: Vi har kunnat konstatera fem olika faktorer som legat till grund för ungdomarnas 

religiösa attribution i Halmstad.  

 påverkan från socialt kontaktnät 

 då religionen präglat individens uppväxt 

 då det har funnits en känsla av saknad  

 behovet av förändring i livet 

 sökandet efter en identitet och en samhörighet 
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Bilaga - Intervjufrågor 
 

Intervjuguide  

___________________________________________________________________ 

1. Vem är du? 

– Beskriv dig själv, intresse, ålder etc. 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Varför har du valt denna religion eller ungdomsgrupp? 

– Vad är det som lockar? 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Hur länge har du varit religiös? 

– Har ditt engagemang varierat? 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Är folk i din närhet religiösa? 

– Vilka? 

______________________________________________________________________________ 

 

5. Varför blev du religiös? 

– Bidragande faktorer? 

______________________________________________________________________________ 

 

6. Vad betyder religion för dig? 

– Känslomässigt, socialt osv. 
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______________________________________________________________________________ 

 

7. Hur har religionen påverkat dig som människa? 

– Positivt, negativt? Bidragande faktorer till detta? 

______________________________________________________________________________ 

 

8. Hur har religionen påverkat ditt liv? 

– Positivt, negativt? Bidragande faktorer till detta? 

______________________________________________________________________________ 

 

9. Hur religiös anser du dig vara, på en skala mellan 1-10? 

– Hur engagerad är du? 

______________________________________________________________________________ 

 

Emma Göransson & Linn Jönsson 

 


