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Abstract 

 

The group known as “non-religious” have in recent time received attention in sociology 

of religion due to the need of presenting a more accurate and nuanced image of these 

individuals.  In the following study, young adults who ascribe themselves as religious to a 

low degree are investigated through quantitative analysis on previously collected survey 

material from the project Religion som resurs? (2008).  The study examines what reasons 

the respondents have stated for assigning themselves a religious affiliation, and to what 

degree they value the importance of religious tradition in their lives. Furthermore, the 

study includes a comparative analysis of two non-religious groups which were ethnic 

Swedes and Swedish born second-generation immigrants whose parents originate from 

outside of Scandinavia. The purpose of this comparison is to detect whether non-

religiosity is expressed differently depending on ethnic background. Finally, the study 

also examines how the two groups differ in the degree of religious socialisation during 

their childhood years. Due to restrictions in method and material, this study can only 

show correlation or lack thereof in regard to the respondents’ answers, rather than explain 

what the causes behind the differences between the two non-religious groups are. The 

results were constructed through cross-tabulation of the two groups and six questions 

from the mentioned survey. In analysing the results, the theories used are socialisation 

theory as it is expressed by Berger & Luckman, but more so theories developed by Day 

(2011) from her qualitative study. The analysis uses Days categorisation of nominalist 

identities, belief orientations and the term which she calls performative belonging. The 

results of this essay show that the majority of both groups did not grow up exposed to 

religious socialisation, however a larger share of the second-generation immigrants than 

the ethnic Swedes stated that they did. Furthermore, almost twice as many second-

generation immigrants than ethnic Swedes ascribe themselves a religious affiliation to a 

high degree. As for why the respondents ascribe themselves a religious affiliation, the 

reasons, and the degree of which the respondents agree to these reasons, differ slightly 

between the two groups. The biggest differences which can be seen is that the second-

generation immigrants ascribe themselves a religion based on their relationships with 

family. Finally, regarding the respondents’ opinions on tradition, the results show that 

they have varied opinions on the question of how important traditions are, but that reli-

gious tradition largely does not affect their life-view. 

 

Keywords: non-religious, religious affiliation, religious tradition, second-generation  

immigrants, socialisation. 
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Kapitel 1 Inledning 

 

Gruppen ”icke-religiösa” har väckt ett ökat intresse inom religionsforskningen 

och flera forskare har lyft fram behovet av en mer mångfacetterad och nyanserad 

bild av dessa individer. Sverige anses vara en av världens mest sekulära länder 

(Gärde, 2015) och ses samtidigt på grund av sin invandringshistoria som ett plu-

ralistiskt och mångkulturellt samhälle (Stenmark, 2012, s. 11). Hur religiöst liv 

omskapas och återskapas bland invandrare är ett ämne som är välstuderat i den 

västerländska kontexten. Intresset för hur invandrare förhåller sig till kultur och 

religiös tro i det nya hemlandet och vad detta har för betydelse för invandrarens 

religiösa identitet, vare sig den är etnisk, religiös eller kulturell har funnits länge 

(se t.ex. Otterbeck & Hallin (2010), Nordin (2004), Rubin & Rubin (2014)). Den 

här studien rör sig inom fältet icke-religiositet, och är avgränsad till personer som 

är ”självdefinierat” icke-religiösa. 

 

Forskare såsom Lee (2014) kritiserar användningen av kategorier såsom “icke-

religiös” för att mäta sekularisering. Här har Lee (2014) två huvudsakliga invänd-

ningar. Dels menar hon att man inte kan anta att individer som tillhör dessa kate-

gorier saknar traditionella och kulturella värderingar som är kopplade till religion, 

och dels vänder hon sig mot antagandet att denna grupp skulle vara homogen. Mot 

bakgrund av antagandet att icke-religiositet kan ta sig olika uttryck, är huvudfokus 

i den här studien att undersöka hur självdefinierat icke-religiösa individer besvarat 

enkätfrågor om religiös tillhörighet och religiös tradition. Dessutom ämnas lyfta 

fram hur de besvarat enkätfrågor om den primära religiösa socialisationen, i för-

hållande till deras nuvarande religiositet. Studien kommer utföras genom en kvan-

titativ sekundäranalys på tidigare insamlat enkätmaterial från projektet Religion 

som resurs? Existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv (2008). En 

stor del av denna studie är dessutom att undersöka om det finns en skillnad i dessa 

frågor mellan icke-religiösa etniskt svenska och icke-religiösa andra generation-

ens invandrare. På grund av begränsningar i material och metod kommer dock 

denna studie endast kunna visa på samband, eller brist på sådan, och därmed inte 

kunna dra några slutsatser om vad som påverkat de eventuella skillnaderna mellan 

grupperna. 

1.1. Syfte och mål 

Denna studie avser undersöka svenskfödda ungdomar som uppvisar en låg grad av 

självdefinierad religiositet. Syftet med studien är att undersöka hur dessa ungdo-

mar besvarat frågor om religiös tillhörighet och den religiösa traditionens bety-

delse i en enkätundersökning som utfördes 2008. Vidare kommer denna studie 

utgöras av en komparativ analys mellan icke-religiösa svenskfödda ungdomar 

med svenskfödda föräldrar och icke-religiösa andra generationens invandrare, 

med minst en förälder född utanför norden. Målet med studien är att nyansera vad 
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det innebär att vara icke-religiös idag, och om detta skiljer sig mellan de två 

nämnda grupperna. För att utföra detta kommer teorier framställda av Day (2011) 

och det hon kallar belonging, tillhörighet, att användas. I studien används dessu-

tom socialisationsteorin för att undersöka om det är någon skillnad mellan hur 

svenska ungdomar och andra generationens invandrare upplevde den religiösa 

socialisationen under sin uppväxt. 

1.2. Frågeställningar  

• I hur hög grad anger icke-religiösa andra generationens invandrare sin 

primära socialisation som aktivt religiös? Skiljer sig detta från icke-

religiösa etniskt svenska? 

 

• Hur anger icke-religiösa andra generationens invandrare den religiösa till-

hörighetens funktion och orsak? Skiljer sig detta från etniskt svenska ung-

domar? 

 

• Hur anger icke-religiösa andra generationens invandrare den religiösa trad-

itionens betydelse? Skiljer sig detta från etniskt svenska ungdomar? 

 

• I vilken mån kan resultatet i denna studie förstås utifrån Days teorier om 

tillhörighet, antropocentriska trosorienteringar och nominalistiska identi-

teter? 

1.3. Avgränsning 

Denna studie är avgränsad till det urval som utgörs av enkätundersökningen från 

projektet Religion som resurs? Existentiella frågor och värderingar i unga 

svenskars liv (2008), hädanefter benämnd som enbart Religion som resurs? och 

beskrivs utförligare under avsnitt 1.5. Enkäten skickades ut till svenskar i åldrarna 

16–24 år, men eftersom denna uppsats endast fokuserar på de som definierar sig 

som icke-religiösa har ett antal avgränsningar behövt göras. Urvalet bestämdes 

utifrån de som svarat på frågan ”I hur hög grad ser du dig själv som [religiös]” 

med alternativen ”inte alls” eller ”ganska lite”. Vidare ställde enkäten frågor för 

att kartlägga bakgrundsvariabler, där födelseursprung bidrog till de två subgrup-

perna av icke-religiösa ungdomar på basis av etnisk bakgrund. Enkäten ställde tre 

frågor om födelseursprung: respondentens födelseland, moderns födelseland samt 

faderns födelseland. Gruppen icke-religiösa andra generationens invandrare ut-

görs av respondenter som besvarat ”Sverige” för det egna födelselandet samt reg-

ioner utanför Norden för minst en av föräldrarna (n=75). Gruppen icke-religiösa 

etniskt svenska är de respondenter som besvarat ”Sverige” på samtliga tre frågor 

(n=649). För enkelhetens skull kommer dessa grupper kallas ”andra generationens 

invandrare” samt ”etniskt svenska” (se figur 1 nedan). 

 

Bakgrundvariabler såsom kön och ålder kommer exkluderas från avgränsningen 

eftersom syftet med studien är att lyfta fram eventuella skillnader i hur icke-

religiositet beskrivs mellan ungdomar med olika etnisk bakgrund. Dessutom 

kommer alla andra generationens invandrare betraktas som en grupp trots att de, 

till skillnad från gruppen etniskt svenska, inte är en homogen grupp med avseende 
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på etnisk och religiös bakgrund. Detta beror framförallt på att det inte finns möj-

lighet genom enkätundersökningen att ta reda på föräldrarnas födelseland eller 

religiösa bakgrund. Att icke-religiösa svenskfödda med föräldrar födda i övriga 

Norden inte inkluderas i gruppen andra generationens invandrare är för att det 

religiösa och kulturella uttrycket är väldigt likt i de nordiska länderna och skulle 

därav inte ge en rättvis bild på hur ungdomar med utländsk bakgrund förhåller sig 

till frågorna ställda i denna studie. 

Figur 1. Presentation av urvalsgrupperna samt deras frekvens 

 

 

1.4. Forskningsgenomgång 

I följande avsnitt presenteras studier vars innehåll reflekterar ämnesområdet som 

denna uppsats är en del av, det vill säga religiositet, icke-religiositet och andra 

generationens invandrare. Avsnittet är indelat i två huvudområden vilka är ”Relig-

ion och socialisation” och ”Icke-religiös identitet”. 

1.4.1. Religion och socialisation 

Det finns en hel del tidigare forskning om ungdomar och religion där de huvud-

sakliga perspektiven utgår ifrån socialisationsfaktorer som kulturell bakgrund, 

föräldrars religiositet och samhällsstruktur. Kelley och Dirk De Graaf (1997) ut-

forskade sambanden mellan nästkommande generationers religiositet och nation-

ers religiösa miljö samt religiös socialisation från föräldrar. Studien utgick från 

International Social Survey Programme (1991), en nationell enkätundersökning 

som utfördes i Europa, USA och Australien. I studien undersöktes hur responden-

ter från sekulära respektive religiösa nationer besvarade frågor om sina föräldrars 

kyrkobesök samt den egna religiösa tron. Resultatet visade att individer från reli-

giösa nationer utvecklade en religiositet som motsvarade den religiösa miljön i 

nationen som helhet, detta oavsett föräldrars religiösa engagemang eller brist på 

sådan. I sekulära nationer å andra sidan, anammade individen sekulära värderingar 

förutsatt att även föräldrarna gjorde det. Fromma föräldrar i sekulära nationer vi-

sade sig ha stor framgång med att överföra religiösa övertygelser till sina barn. 

Sammanfattningsvis spelar både föräldrars och nationens religiositet stor roll för 

hur individen formar sina egna religiösa övertygelser (Kelley & De Graaf, 1997). 

Resultatet kan även tolkas på så vis att så länge religionen är en faktor i individens 

liv, vare sig det är genom föräldrars uppfostran eller nationens fostran, så ökar 

sannolikheten för att individen anammar dessa övertygelser. 

 

En komparativ studie med fokus på just andra generationens invandrare utfördes 

av Fleischmann och Phalet (2011). Studien utfördes på ungdomar vars föräldrar 
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emigrerat från Turkiet till storstäderna Stockholm, Berlin, Amsterdam och Brys-

sel. Fleischmann och Phalet undersökte på vilka sätt religiös socialisation från 

familjen, kontra integration i de det sekulära samhället influerade hur religiositet 

gick i arv mellan generationerna. Data från studien kom från fyra enkätundersök-

ningar från respektive stad. Studien fann inget stöd för att integrering i det nya 

värdlandet resulterar i religiös nedgång för individer i Stockholm, Bryssel eller 

Amsterdam. I Berlin å andra sidan associerades en högre utbildningsnivå med 

lägre religiositet. Religiös vitalitet genom familjens socialisation visade sig i lik-

het med den föregående studien ha en stor inverkan på den andra generationens 

religiositet i samtliga städer. 

 

En närliggande studie som undersökte hur religiositet går i arv mellan generation-

er hittas i bl.a. van de Pol och van Tubergen (2014). Mer ingående studier om 

andra generationens invandrare och integration utfördes av Crul och Vermeulen 

(2003). En studie om andra generationens invandrares religiositet med fokus på 

religion och kön utfördes av Scheible och Fleischmann (2013). Dessa studiers 

resultat kom fram till liknande resultat som de två ovannämnda studierna, det vill 

säga att det finns samband mellan religiös socialisationen från familjen och indi-

videns egna religiositet. 

 

I en svensk studie av Cetrez (2012) användes samma material som i denna studie, 

alltså enkätdata från projektet Religion som resurs (2008). I denna studie under-

söktes skillnader i värderingar mellan tre ungdomsgrupper: svenskfödda ungdo-

mar med svenska föräldrar (kallade etniskt svenska), svenskfödda ungdomar med 

minst en förälder född utomlands, samt utlandsfödda ungdomar. Cetrez under-

sökte tre huvudområden (religiöst engagemang, traditionell familjesyn och eman-

cipatoriska frihetvärden) och jämförde dessa bland de tre ungdomsgrupperna. Av 

dessa huvudområden är framförallt religiöst engagemang och traditionell familje-

syn av intresse för denna studie. Resultatet visade på skillnader i religiöst enga-

gemang mellan ungdomsgrupperna, där den första generationens invandrare kän-

netecknades av högst religiöst engagemang och etniskt svenska ungdomar av 

lägst. Den enda frågan för religiöst engagemang som inte följde detta mönster var 

deltagande i aktiviteter anordnade av religiösa föreningar det senaste halvåret, 

där medelvärdet hos de tre grupperna dessutom låg väldigt nära varandra. I fråga 

om traditionell familjesyn visar den första generationen starkast engagemang, följt 

av andra generationen och etniskt svenska. I sin sammanfattning av studien pekar 

Cetrez (2012) på skillnaderna mellan de tre grupperna, men poängterar även att 

resultatet indikerar ett närmande av andra generationens beteende mot de etniskt 

svenskas beteende. 

 

Dessa studier visar att socialisationsteorin är väletablerat inom forskningsfältet 

och att det finns tydliga samband mellan den primära religiösa socialisationen och 

individens egna religiositet. Vidare har det visats att även den sekundära sociali-

sationen påverkar individens religiositet om hon befinner sig i en religiös sam-

hällskontext. Cetrez studie (2012) åskådliggör att det sker ett närmande av bete-

ende hos andra generationens invandrare mot det etniskt svenska, vilket stärker 

antagandet att även den sekundära socialisationen påverkar andra generationens 

invandrare i den svenska kontexten. 
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1.4.2. Icke-religiös identitet 

I fråga om identitet och icke-religiösa, eller ”the religious nones” som de även 

kallas undersökte Phillips (2010) den växande andelen etniska judar som identifie-

rade sig som icke-religiösa. Materialet i studien bestod av data från National 

Jewish Population Survey samt The American Jewish Identification Survey, båda 

från 2000. Alla respondenter var judar enligt specifika kriterier och blev därefter 

indelade efter religion i grupperna; judendom, österländsk religion, icke-religiös. 

Syftet med studien var att lokalisera vilka de icke-religiösa, ”religious nones” var, 

samt om de representerar en ny sekulär judisk identitet. Resultatet indikerade att 

den växande gruppen icke-religiösa judar var individer med endast en judisk för-

älder och på grund av detta genomgick mindre religiös socialisation än individer 

med två judiska föräldrar. Sekulär judendom vill Phillips inte kalla en förskjutning 

från judendomen utan snarare ett neutralt ställningstagande, en strategi att undvika 

eventuella spänningar inom familjer med diversifierad religiös bakgrund. ”The 

nones” kallade sig själva för judar, men levde efter sekulära värderingar och ut-

förde inte de typer av aktiviteter som Phillips kategoriserade som uttryck för ju-

disk identitet (2010). Phillips lyfter även fram den oväntade gruppen judar som 

påvisar ett beteende och en attityd som var etniskt judiskt men som trots detta 

hade en sekulär livsinställning (2010). Det vill säga, dessa individer praktiserar 

religiösa högtider m.m. utan att egentligen vara speciellt gudstrogna eller religiösa 

i övrigt. Detta resultat är i högsta grad relevant för denna uppsats i fråga om den 

religiösa tillhörighetens och religiösa traditionens betydelse hos gruppen icke-

religiösa ungdomar. Dock bör det påpekas att den judiska identiteten är svåröver-

skådlig då den står för etnisk såväl som religiös identitet och kan på grund av 

detta argumenteras vara ojämförbar med ex. kristendom och islam. Men tas trots 

detta upp i denna forskningsöversikt på grund av resultatets relevans för de teore-

tiska antagandena i denna uppsats. 

 

Lee (2014) problematiserar i sin studie hur icke-religiösa kategorier används inom 

enkätundersökningar för att mäta sekulariseringsprocesser och menar att dessa 

kategorier inte fått den metodologiska uppmärksamhet som krävs för att förstå 

vad de egentligen mäter. Lee kritiserar den allmänna förståelsen av dessa katego-

rier (icke-religiös, ateist o.s.v.) som ”negativa”, i den aspekt att de signalerar en 

icke-tillhörighet eller ett avisande av en viss identitet.  Dessa individer, visar Lee, 

kan likväl ha alternativa former av kulturell tillhörighet (2014). Genom intervjuer 

utförda i Storbritannien får Lee fram resultat som visar att icke-religiösa katego-

rier ibland används av individer vars värderingar grundas i icke-religiösa frågor, 

exempelvis ”humanism”. Vidare kunde ”icke-religiös” tillskrivas av individer 

som hade en ”spirituell” syn på livet, som inte var direkt kopplad till någon in-

stitution och vilka avvisade den ”religiösa” identiteten eftersom den inte tilltalade 

dem. Dessa två företeelser använde Lee för att argumentera att distinktionen mel-

lan religiös och icke-religiös som positiv respektive negativ är missvisande. Lee 

pekar på att icke-religiösa kategorier inte innebär en frånvaro av värderingar eller 

trosuppfattningar, utan att sådana förståelser underminerar komplexiteten bakom 

människors självidentifiering (Lee 2014). I sin slutsats poängterar Lee att icke-

religiös identifiering kan vara tecken på en utveckling av den icke-religiösa kul-

turen och det icke-religiösa samhället, vilket måste beaktas specifikt i enkätunder-

sökningar eftersom dessa inte kan fånga upp gruppens mångfald genom de svars-

alternativ som vanligtvis presenteras i fråga om religiösa kategorier. (Lee, 2014). 
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1.5. Material 

De kvantitativa data som analyseras i denna uppsats kommer från projektet Relig-

ion som resurs? som utfördes 2008. Projektet utfördes med hjälp av en enkätun-

dersökning som skickades ut till 4000 svenskar i åldrarna 16–24 år. Studien gjor-

des i tre urval, varav det första bestod av ett obundet slumpmässigt urval på 2000 

personer från hela Sverige, följt av 500 personer från Mullsjö och Gnosjö kom-

muner vardera, där frikyrkligheten är som störst och slutligen 500 personer från 

församlingarna Fosie och Angered i Malmö respektive Göteborg som båda har en 

hög invandrartäthet.  Motivering var att få med representation från grupper som 

på grund av sin storlek blir för små för att analysera i det första, riksrepresentativa 

urvalet. Det vill säga att få med personer med starkare religiösa anknytningar, 

samt personer som är födda, eller har föräldrar födda utanför Sverige, eftersom 

dessa har religiösa erfarenheter som skiljer sig från den svenska kontextens. Bland 

dessa 4000 utskick landade svarsfrekvensen på 33% och det slutliga datamateri-

alet består av svar från 1316 ungdomar. 

 

Syftet med projektet var att få fördjupad kunskap om hur religion kan fungera 

som resurs i ungdomars liv samt hur ungdomars religiositet, i samband med andra 

aspekter av deras vardag, formar värderingar och strategier för att kunna leva ett 

meningsfyllt liv. Enkätundersökningen ställde frågor om religion och livssyn, 

uppväxtförhållanden, livssituation, levnadsvanor, fritid och attityder (Lövheim & 

Bromander, 2012 s. 9). Genom en klusteranalys av sex frågor om religiös upp-

växt, religiös identitet och religiös självdefiniering visade resultaten på tre huvud-

grupper: organiserat religiösa, individuellt religiösa och icke-religiösa, där de 

icke-religiösa motsvarade 67% av de svarande (Lövheim, 2012, s. 89–91). Denna 

operationalisering av religiositetsbegreppet kommer inte att användas i den här 

studien. Istället ligger fokus på självdefinierat icke-religiösa, vilket presenterades i 

avsnitt 1.4., och hur dessa respondenter svarat på frågor som kan tänkas användas 

för att operationalisera religiositet. Detta görs med syftet att visa på olikheter inom 

den icke-religiösa gruppen. 
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

I detta avsnitt presenteras de teorier och begrepp som kommer användas för att 

analysera och besvara frågeställningarna. Dessa är socialisationsteorin, samt Days 

teoretisering om begreppet tillhörighet, belonging. 

2.1.1. Socialisationsteorin 

Det finns flera teorier som avser beskriva och förklara socialisationens roll i hur 

individer blir del av det större samhället. I denna uppsats kommer främst Berger 

& Luckmans modell av socialisationsteorin användas. Socialisation börjar enligt 

denna förståelse vid tidig uppväxt, vilket kallas den primära socialisationen. De 

primära socialisationsagenterna skapar den bild av verkligheten som individen 

först blir bekant med, och den är således det viktigaste stadiet för en individ ef-

tersom hon under denna period är som mest mottaglig för intryck (Berger & 

Luckman, 1966, s. 131). De primära socialisationsagenterna är vanligtvis föräld-

rarna, vars socialisation inte nödvändigtvis bör förstås som en aktiv uppfostran, då 

individen iakttar socialisationsagenternas handlande i olika situationer (Furseth & 

Repstad, 2005, s. 155). Socialisationsagenternas förståelse av samhället utifrån 

deras egen position i samhället är det som i grova drag överförs till individen, vil-

ket betyder att de perspektiv en individ anammar kan skilja sig från individer med 

annan socialisationsbakgrund (Berger & Luckman, 1966, s. 131). Den sekundära 

socialisationen påbörjas när individen möter det omgivande samhället där hon 

ställs inför val som hon inte mött under den primära socialisationen, vilken till 

största del utgjordes av förmedlande av information och kunskap (Lövheim & 

Nordin, 2015, s. 27). Socialisation är alltså en ständigt pågående process under 

individens livstid. De mest bestående av individens uppfattningar om verkligheten 

bygger enligt Berger och Luckman på den primära socialisationen, medan den 

sekundära socialisationens påverkan är mer föränderlig och utgör temporära och 

mer lättutbytliga uppfattningar. Man kan hävda att Berger och Luckman i sin so-

cialisationsteori inte utgick ifrån ett samhälle som var så pass mångkulturellt som 

det svenska samhället är idag, såväl som för 10 år sedan (när analysmaterialet 

insamlades). Socialisationsprocesserna kan därför se väldigt annorlunda ut idag, 

än hur de gjorde när Berger och Luckmans teori utformades. Mötet mellan indivi-

der med olika nationalitet, kultur, trosåskådning m.m. kan därav komma att ha en 

större påverkan på individen i fråga om identitetsskapande och förståelse av om-

världen än vad den hade i ett mer homogent samhälle. 

 

Inom religionssociologin har socialisationsteorin ett starkt stöd genom ett flertal 

studier (se avsnitt 1.4.1.). Dessa studier visar att individer som uppfostras av reli-

giösa föräldrar i högre grad tenderar att bli religiösa själva, än individer som växt 
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upp i icke-religiösa familjer. Men även övriga samhällsramar såsom samhället i 

stort kan ha en socialisationspåverkan på individen om religiositeten är hög. 

Furseth och Repstad menar att det svenska samhället inte kännetecknas av en reli-

giös tolkningsram och erbjuder därmed inte en religiös socialisation, utan det är 

snarare familj, släkt eller andra lokalsamhällen som bidrar med detta (Furseth & 

Repstad, 2005, s. 158). Familj och släkt bidrar dessutom med en starkare sociali-

sation än samhället på grund av den känslomässiga faktorns inverkan (Berger & 

Luckman, 1966, s. 131). 

 

Valet av analysmetod och perspektiv har inom alla forskningsfält en påverkan på 

resultatet. Socialisationsteorin såsom den uttrycks av Berger & Luckman har ett 

perspektiv som betonar samhällets inverkan på individen. Denna ståndpunkt, där 

individen anses styras av samhällsstrukturer bidrar till vad man kritiskt brukar 

kalla en översocialiserad människa (Ahrne, Roman & Franzén, 1996, s. 50–51). 

Ur detta s.k. strukturorienterade perspektiv är det sociala strukturer som förklarat 

samspelet mellan människor och i och med det även individen, hennes handlande 

och tänkande. Furseth & Repstad lyfter fram att detta perspektiv tenderar genera-

lisera genom att förbise individen i det kontext hon befinner sig i, samt de hand-

lingar hon utför. På andra sidan spektret ligger teoretiska antaganden med fokus 

på individens påverkan på samhället, genom rationellt tänkande och handlande 

mot definierade mål. Detta kallas för en undersocialiserad bild av människan 

(Ahrne, m. fl, 1996, s. 51; Furseth & Repstad, 2005, s. 67). Det är viktigt att po-

ängtera att dessa två perspektiv är extremer på varsitt håll. Denna uppsats kommer 

förvisso att utgå ifrån socialisationsteorin men kommer inte dra några större slut-

satser på grund av begränsningarna i material och metod, utan kommer endast 

visa på samband mellan föräldrars religiositet, vilket avser beskriva den primära 

socialisationen, och individernas nuvarande religiositet. 

2.1.2. Religiös och icke-religiös tillhörighet 

Som tidigare nämnts har intresset för gruppen icke-religiösa ökat inom religions-

sociologin i fråga om vad gruppen kan tillföra till förståelsen av religiositet i det 

sekulära samhället. Day (2011) och Lee (2014) problematiserar icke-religiositet 

hos en befolkning som mätinstrument för hur sekulärt samhället är och pekar på 

vikten av att lyfta fram en mer nyanserad bild av individer som beskriver sig som 

icke-religiösa. I detta avsnitt kommer teorier från socialantropologen Days 

Believing in Belonging (2011) presenteras, vilka avser att utöka förståelsen av 

religiösa och icke-religiösa identiteter i förhållande till religiös utövning, tro och 

etnicitet. 

 

Day (2011) konstaterar att antropologer och sociologer i stora drag är överens om 

att kultur är något man skolas in i. Grundtanken i den teori som hon arbetat fram 

genom sin studie är att människor tenderar att beskriva sig själva i relation till 

andra människor, eller genom ’belonging’, här översatt till tillhörighet. Day utför-

de intervjuer med personer i en västerländsk kontext och lyfte fram deras egna 

föreställningar om religiös tillhörighet. Dessa visade sig uttrycka religiös tillhö-

righet som något som bestäms vid födseln, där medlemskap i gemenskaper (t.ex. 

Church of England) fastställs och bekräftas genom föräldrars medlemskap eller 

dopet (Day, 2011, s. 56). Vad Day kallar ’performative belonging’ är att medlem-

skap i gemenskap förstärks genom utförandet av olika former av socialt bindande 
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handlingar, såsom ceremonier, traditioner och lingvistisk praxis. Vidare kan per-

formative belonging användas strategiskt av individen för att rättfärdiga deras 

position i en viss gemenskap (Day, 2011, s. 48–50). Detta exemplifierar Day ge-

nom återkommande påståenden från hennes respondenter i den kvalitativa studien, 

där hälften av de som identifierat sig själva som kristna, egentligen var agnostiker 

eller ateister, men såg kristendomen som en tillhörighet de erhållit vid födseln 

eller genom föräldrars religiositet. För dessa respondenter hade religionen i sig 

ingen större del i deras egna trosföreställningar, och vissa avfärdade religionen 

helt. Den kristna tillhörigheten anammades alltså i relation till familjen eller etnisk 

bakgrund (Day, 2011, s. 72, 157). Mot bakgrund av detta skiljer Day mellan två 

olika trosorienteringar, den ena kallar hon ’anthropocentric’ vilket är den trosori-

entering som beskrivs ovan och är orienterad mot relationer till andra människor. 

Den resterande minoriteten i Days studie beskrev sin religiösa tillhörighet som 

direkt kopplad till deras relation och tro till Gud. Dessa kallar Day för ’theo-

centrics’. I likhet med de antropocentriska individerna, har även de teocentriska 

starka relationer till människor som delar samma trosorientering, men dessa relat-

ioner utgjorde inte basen för deras tro, vilket den gör för de antropocentriska indi-

viderna (Day, 2011, s. 157). 

 

För att få fram dessa två begrepp använde sig Day av en sju-dimensionell modell 

för att dekonstruera och analysera människors berättelser om sin tro. Denna mo-

dell bestod av respondenternas beskrivning av trons innehåll, källor, utövning 

(’practice’), vikt (’salience’), funktion, plats, och tid. Skillnaderna mellan de två 

trosorienteringarna menar Day inte baserade sig på vad personer sa att de trodde 

på, ex Gud, reinkarnation, familj, utan hur de trodde och vad dessa övertygelser 

betydde för dem (Day, 2011, s. 155). Dessa begrepp utökades dessutom med hjälp 

av förståelsen av nominalism, av vilket Day specifikt diskuterar utifrån kristen-

domen. Nominalist är den benämning som används på individer som tillskriver sig 

en religiös identitet, utan att på något vis anamma eller praktisera läran, vilket hon 

dessutom menar utgör den största gruppen av kristna i världen (Day, 2011, s. 

174). Day lyfter här fram tre olika identiteter inom nominalism; medfödd, etnisk 

och eftersträvad (’natal’, ’ethnic’, ’aspirational’). Den medfödda nominalistiska 

identiteten tillskriver Day dem som menar att de fötts in kristendomen eftersom de 

blivit döpta, eller för att deras familjemedlemmar är kristna. Denna identitet liknar 

Day vid etnicitet eller ras, eftersom den inte ifrågasätts av individen själv utan ses 

som en medfödd identitet (Day, 2011, s. 183). Etnisk nominalistisk identitet å 

andra sidan menar Day inte ska ses som en inneboende identitet på basis av födel-

seplats, utan snarare en som konstrueras och rekonstrueras i dess sociala kontext, 

exempelvis bilden av den vita, kristna identiteten. Slutligen tillskriver Day efter-

strävad nominalistisk identitet individer som höjer institutionaliserad religion till 

en viss nivå av respektabilitet. Dessa individer betonar, trots brist på kyrkobesök, 

vikten av att föra vidare traditioner och tycker att den religiösa läran baseras på 

värderingar som är eftersträvansvärda (Day, 2011, s. 184). 

 

Day landar i sin studie i en kategorisering av nominalistiska trosorienteringar som 

tydliggör att den icke-religiösa identiteten varken är homogen eller nödvändigtvis 

har en negativ ställning till ex. religiösa värderingar och traditioner, eller upple-

velser av religiös tillhörighet. Vidare visar Day att religiös tillhörighet även kan 

ha en etnisk dimension, vilket gör denna teori intressant att studera utifrån denna 
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studies frågeställning i relation till den etniska- och medfödda nominalistiska 

identiteten. 

2.2. Arbetsmodell 

I denna studie kommer socialisationsteorin användas för att analysera relationen 

mellan respondenternas svar på frågor om deras egna religiositet och om familjens 

religiositet under deras uppväxt. Analysen som utförs i denna studie kan inte säga 

något konkret om hur den primära socialisationen faktiskt påverkar respondenter-

nas religiositet, utan kan endast visa på samband. Detta kommer att utföras genom 

en av enkätfrågorna från Religion som resurs? (2008) i form av påståendet ”Jag 

har vuxit upp i en familj med aktiv religiös tro” där respondenterna graderade i 

hur hög grad de höll med. Detta gjordes genom att välja bland alternativen ”in-

stämmer inte alls”, ”instämmer ganska lite”, ”varken eller”, ”instämmer ganska 

mycket” och slutligen ”instämmer helt och hållet”. 

 

Vidare kommer denna studie att undersöka om, och i hur hög grad icke-religiösa 

ungdomar tillskriver sig en religiös tillhörighet. I sin beskrivning av begreppen 

medfödd- och etnisk nominalistisk identitet resonerar Day att religiös tillhörighet 

kan ha en etnisk dimension. Hur detta skiljer sig mellan de två etniska grupperna 

studeras genom frågan: ”I vilken grad ser du dig tillhörig…”: kristendom, islam, 

judendom och slutligen hinduism/buddhism som en hopslagen delfråga. Varje 

delfråga kunde besvaras med ”inte alls”, ”ganska lite”, ”varken eller”, ”ganska 

mycket” och slutligen ”helt och hållet”. 

 

I linje med Days kategorisering av olika nominalistiska identiteter härleds även att 

den religiösa tillhörigheten kan tjäna olika syften. Detta studeras genom följdfrå-

gan ”Varför ser du dig själv som tillhörig det alternativ som du känner starkast 

för?” följt av åtta påståenden som kunde graderas på samma skala som den ovan-

nämnda frågan. I denna analys har tre av dessa påståenden valts ut baserat på rele-

vans till studiens syfte, såväl som resultatets användbarhet i fråga om signifikans 

(se avsnitt 3.2.). De tre påståenden som används för att förstå den religiösa tillhö-

righetens orsaker och funktion är ”Det är något jag delar med min familj”, ”Det 

visar vem jag är” och ”Det är något jag kan ha nytta av”. Från resultaten på dessa 

frågor kommer analysen diskutera eventuella skillnader mellan de två grupperna 

utifrån Days medfödd- och etnisk nominalistisk identitet såväl som den antropo-

centriska trosorienteringen. 

 

Den tredje nominalistiska identiteten Day beskriver är den eftersträvade, vilket 

utgör personer som trots brist på religiös utövning, tycker att religiösa traditioner 

är viktiga eller anser att den religiösa lärans värderingar är eftersträvansvärda. 

Denna förståelse, i kombination med begreppet performative belonging, kommer 

användas för att analysera religiös tradition hos icke-religiösa. Detta studeras 

framförallt genom frågan ”I hur hög grad tycker du att din syn på livet påverkas 

av [religiös tradition]”. Som tillägg används även frågan ”Hur väl överensstäm-

mer följande påstående med vad du tycker?” med delfrågan ”det är viktigt med 

traditioner”. Anledningen till detta är att även denna formulering kan användas 

för att mäta eftersträvad nominalistisk identitet och performative belonging. Det 

har inte antagits att tradition är desamma som religiös tradition, eller att respon-
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denterna tolkar det som så, men genom att inkludera båda frågor kan eventuella 

skillnader eller likheter belysas mellan syn på tradition och religiös tradition, och 

om det skiljer sig beroende på etnisk bakgrund. Båda dessa frågor kunde besvaras 

med samma alternativ som angavs ovan. 
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Kapitel 3 Metod 

3.1. Kvantitativ analys 

I kvantitativ analys söker man förklaringar till sociala händelser genom att besk-

riva det som ska förklaras, och av denna anledningen är även frågorna som ställs 

till materialet av beskrivande karaktär (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 

39). Dessutom är detta en statistisk undersökning vilket betyder att variationer och 

samband i variablerna som undersöks är av intresse. Den kvantitativa analysen har 

möjlighet att, genom konstruktion av ett representativt urval, få fram resultat som 

säger något om den om större populationen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2010, s. 183). För att kunna säga något om populationen som helhet måste även 

signifikanstest utföras, vilket beskrivs nedan. Vidare kan inte kvantitativ analys-

metod, utförd vid endast ett tillfälle, fastställa kausalitet. Det vill säga, studien 

kommer inte kunna visa huruvida de olika variablerna påverkar varandra, om den 

ena orsakar den andra eller om de båda orsakas av något som inte studeras (Djur-

feldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 37, 26–28). 

 

I denna uppsats kommer en kvantitativ analysmetod användas för att besvara frå-

geställningen och därmed undersöka eventuella skillnaderna mellan de två icke-

religiösa grupperna andra generationens invandrare och etniskt svenska. Analysen 

utförs som tidigare nämnt på tidigare insamlat material från projektet Religion 

som resurs? (2008) och analysen är därav en s.k. sekundäranalys (Bryman, 2011). 

Med hjälp av de bakgrundvariabler som efterfrågades i enkäten har denna studie 

kunnat bilda de två huvudsakliga grupperna som ska undersökas, vilket gjordes 

genom att skapa nya variabler utifrån de som fanns tillgängliga, med hjälp av pro-

grammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Detta program an-

vändes vidare för att jämföra de två nybildade grupperna utifrån sex frågor från 

enkäten genom korstabulering. Vad som sker i korstabulering är att frekvensför-

delningarna för två variabler kombineras, för att se hur många observationer man 

får av värden som förekommer samtidigt (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2010, s. 143), dessa värden presenteras genom tabeller i resultatet i procent och 

absolut frekvens. I och med denna process utfördes även ett signifikanstest genom 

Chi2, vilket är en avancerad beräkning som utfördes med hjälp av SPSS och som 

innebär en bedömning om huruvida utslagen i analysen är genererade av slumpen 

eller om det faktiskt finns en korrelation mellan olika variabler (Hjerm, Lindgren 

& Nilsson, 2014, s. 201). Vad detta hade för konsekvenser för den här analysen 

redogörs i avsnitt 3.2. 

 

Den här studien arbetar utifrån en abduktiv ansats. Detta betyder att teoretiska 

antaganden prövas genom materialet, i detta fall är resultat från enkätundersök-

ningen, både för att försöka förstå resultatet såväl som att utveckla teorin. Man 

låter alltså varken teori eller material styra resonemanget helt och hållet, utan det 
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sker snarare ett växlande samspel mellan en induktiv och en deduktiv ansats 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 67). För det första kommer socialisations-

teorin användas för att analysera de icke-religiösa respondenternas svar på en 

fråga om familjens religiositet: ”Jag har vuxit upp i en familj med aktiv religiös 

tro”. I denna studie kommer dock socialisationens påverkan på individen inte 

kunna mätas, utan snarare analyseras sambandet mellan familjens religiositet och 

respondentens religiositet. För det andra kommer resultat från frågor om religiös 

tillhörighet och religiösa traditioner analyseras. Detta sker genom att se hur resul-

tatet relaterar till det teoretiska perspektiv som framställs av Day (2011). Hennes 

kategorisering av de nominalistiska identiteterna samt begreppet performative 

belonging kommer användas för att försöka förstå hur religiös tillhörighet samt 

tradition kan uttryckas på olika sätt. Dessutom kommer teorin diskuteras i fråga 

om hur den kan utvecklas för att inkorporera skillnader i hur icke-religiositet ut-

trycks mellan respondenter med olika etnisk bakgrund. 

3.2. Validitet och reliabilitet 

Validitet är det som benämns när man frågar sig om en undersökning faktiskt mä-

ter det som avses mätas. I enkätundersökningar utgörs mätinstrumenten av de frå-

gor man valt att ställa för att mäta ett visst beteende eller vissa åsikter (Trost, 

2012, s. 63). Formuleringar och val av ord kan påverka validiteten i hur respon-

denten uppfattar frågan och därav hur de väljer att besvara den (Trost, 2012, s. 

66). Detta är alltså ett viktigt kriterium, speciellt i enkätundersökningar, för att 

den fortsatta analysen av det bearbetade materialet ska kunna besvara frågeställ-

ningen. Bakgrundsvariabler såsom ålder, födelseland etc., är sakfrågor och har 

därav en hög validitet, vilket betyder att vi i hög grad kan lita på att variablerna 

för respondenternas och föräldrarnas födelseland stämmer med verkligheten. Det 

frågor som är klurigare är de så kallade attityd- eller åsiktsfrågorna, vilka låter 

respondenten ta ställning till vilken grad de håller med om ett visst påstående 

(Trost, 2012, s. 69). Dessa typer av frågor används mest i denna undersökning. 

 

I fråga om hur man bäst operationaliserar religiositet, eller grad av religiös tro 

finns det delade meningar om hur detta bäst ska göras. Otterbeck & Hallin (2010) 

lyfter denna fråga i sin kvalitativa undersökning om unga muslimer och menar att 

det blir problematiskt då forskare eller religiösa experter tar sig rätten att definiera 

hur religiositet uttrycks när det inte alltid stämmer med hur det faktiskt ser ut i 

unga muslimers religiösa liv (2010, s. 12). Syftet med den här studien är att un-

dersöka ungdomar med självdefinierad låg grad av religiositet, vilket betyder att 

begreppen religiös kontra icke-religiös inte har operationaliserats utifrån utomstå-

endes förståelser av vad religiositet innebär. Självdefinieringen av religiositet är 

en förutsättning som möjliggör att lyfta fram de olika sätt som icke-religiositet 

kan ta sig uttryck. Detta är eftersom att man annars, genom operationalisering av 

begreppet, redan bestämt hur icke-religiositet uttrycks. 

 

I denna studie analyseras data från en tidigare insamlad studie vilket medför me-

todologiska konsekvenser. Bryman (2011) lyfter först fram fördelen med detta 

tillvägagångssätt och poängterar att datainsamling och utformning av frågor är en 

process som är både tidskrävande och begär stora resurser. Att använda material 

från tidigare studier ger därav möjlighet att använda material av god kvalitet och 
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samtidigt lägga mer tid på analysen (Bryman, 2011, s. 301). En nackdel är dock 

att undersökningen blir styrd av den ursprungliga studiens syfte vilket betyder att 

frågeställning och analys blir begränsade för den som återanvänder materialet 

(Bryman, 2011, s. 301). Detta har visat sig som mest i denna studie genom urvals-

gruppernas storlek, vilket begränsat vilka frågor som har kunnat presenteras på 

grund av bristande statistisk signifikans. Som nämnts tidigare avser kvantitativa 

undersökningar att säga något om en större population, att generalisera. Detta be-

tyder att ju färre respondenter man har, desto större risk är det att undersökningen 

ger ett missvisande resultat, vilket därför kan utgöra ett problem för tillförlitlig-

heten i studien, dess reliabilitet. Gruppen icke-religiösa svenskfödda med föräld-

rar födda utanför Norden (n= 75) är betydligt mindre än gruppen icke-religiösa 

etniskt svenska (n=649). På grund av detta hade cellerna i tabellerna efter korsta-

bulering för lågt antal svarande andra generationens invandrare i alternativen på 

vissa frågor. Detta utgjorde ett problem i utförandet av signifikanstest genom chi2 

eftersom 80% av cellerna i varje tabell måste ha en fördelning som är mer än fem 

för att kunna utföra denna beräkning (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 111–

112, 201). För att gruppen icke-religiösa andra generationens invandrare var så 

inte fallet i ett flertal av frågorna vilket ledde till att svarsalternativen behövdes 

slås ihop. Vidare var det vissa frågor som även efter hopslagning av alternativen 

inte nådde denna kvot, och fick därför utebli från analysen helt. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet på enkätfrågorna genom tabeller och i löpande 

text, som sedan diskuteras i analysen utifrån teorierna. Vidare kommer frågeställ-

ningen att besvaras under avsnitt 4.3. 

4.1.1. Religiös socialisation 

Det första som utfördes var att se över i vilken grad de icke-religiösa responden-

terna exponerats för aktiv religiös tro under sin primära socialisation. 

Tabell 2. Svarsfördelning mellan icke-religiösa grupper på frågan ”Jag har vuxit 

upp i en familj med [aktiv religiös tro]” 
 Antal Instämmer 

inte alls/ 
Instämmer 
ganska lite 

Varken 
eller 

Instämmer 
ganska mycket/ 
Instämmer helt 

och hållet 

Totalt 

Etniskt svenska 
(n=649) 

(n) 587 34 24 645 

% 91 % 5 % 4 % 100 % 

Andra  
generationens 
invandrare  
(n= 75) 

(n) 49 16 7 72 

% 68 % 22 % 10 % 100 % 

Not. Resultatet är presenterat efter frekvens (n) och procentuell uppdelning (%) 

 

I tabell 1 ser vi att majoriteten av båda grupperna säger sig inte ha växt upp i ak-

tivt religiösa familjer. Vidare är andelen som har växt upp i aktivt religiösa famil-

jer något mindre hos icke-religiösa andra generationens invandrare, där 68 % sva-

rade ”Instämmer inte alls” eller ”Instämmer ganska lite”, jämfört med 91 % av de 

etniskt svenska. Dessutom har 22 % av andra generationens ungdomar svarat 

”Varken eller” medan endast 5 % av de etniskt svenska gjort det. Utifrån dessa 

resultat blir det därför tydligt att det finns en viss skillnad mellan de två grupper-

na. 

4.1.2. Religiös tillhörighet 

Vidare presenterades respondenterna med frågan om till vilken grad de såg sig 

själva tillhöriga de fem världsreligionerna, det vill säga kristendom, islam, juden-

dom och slutligen hinduism/buddhism som ett hopslaget alternativ. Gruppen 
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andra generationens invandrare kan antas utgöras av personer med olika kulturell 

och religiös bakgrund. Det var därav inte möjligt att få fram ett statistiskt signifi-

kant resultat på varje alternativ, till skillnad från gruppen etniskt svenska, som i 

högre grad tillskrev sig ”Ingenting alls” på samtliga religioner förutom kristendo-

men. Vad som kan lyftas fram är däremot att bland gruppen andra generationens 

invandrare svarade 36 % av dessa antingen ”Ganska mycket” eller ”Helt och hål-

let” på tillhörighet till något av de fyra alternativen. Motsvarande andel för de 

etniskt svenska är 19 %. Det är alltså nästan dubbelt så stor andel andra generat-

ionens invandrare än etniskt svenska som tillskrev sig som tillhörig någon religion 

i hög grad trots att de tillskrivit sig som religiösa i låg grad. 

 

I fråga om varför respondenterna tillskriver sig den religion de känner starkast för 

presenterades ett flertal delfrågor. Nedan presenteras de frågor och resultat som 

hade statistisk signifikans därav kan inkluderas i analysen. Notera att bortfallet på 

dessa frågor är betydligt högre än på den tidigare frågan vilket beror på att de re-

spondenter som besvarat ”inte alls” på samtliga religioner blivit ombedda att 

hoppa över dessa frågor. 

Tabell 3. Svarsfördelning mellan icke-religiösa grupper på frågan ”Jag ser mig 

själv som tillhörig den religion jag känner starkast för, för att det är något jag 

delar med min familj” 
 Antal Inte alls/ 

Ganska lite 
Varken 

eller 
Ganska mycket/ 
Helt och hållet 

Totalt 

Etniskt svenska 
(n=649) 

(n) 221 74 99 394 

% 56 % 19 % 25 % 100 % 

Andra  
generationens 
invandrare  
(n= 75) 

(n) 16 12 22 50 

% 32 % 24 % 44 % 100 % 

Not. Resultatet är presenterat efter frekvens (n) och procentuell uppdelning (%) 

 

Majoriteten av etniskt svenska svarar att detta påstående inte stämmer alls, eller 

stämmer ganska lite, medan den största andelen av andra generationens invandrare 

instämmer ganska mycket eller helt och hållet. Det betyder att det även här finns 

en liten skillnad mellan de båda grupperna. 
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Tabell 4. Svarsfördelning mellan icke-religiösa grupper på påståendet ”Jag ser 

mig själv som tillhörig den religion jag känner starkast för, för att det visar vem 

jag är” 
 Antal Inte alls/ 

Ganska lite 
Varken 

eller 
Ganska mycket/ 
Helt och hållet 

Totalt 

Etniskt svenska 
(n=649) 

(n) 300 71 25 396 

% 76 % 18 % 6 % 100 % 

Andra  
generationens 
invandrare  
(n= 75) 

(n) 37 3 9 49 

% 76 % 6 % 18 % 100 % 

Not. Resultatet är presenterat efter frekvens (n) och procentuell uppdelning (%) 

 

För påstående ”Det visar vem jag är” har 76% av respondenterna i båda urvals-

grupper svarat ”instämmer inte alls”/”instämmer ganska lite”. Därefter följer en 

skillnad i fördelningen på de två resterande alternativen där fler etniskt svenska 

valde ”varken eller” än ”instämmer ganska mycket”/”instämmer helt och hållet” 

och det omvända för andra generationens invandrare. Påståendet stämmer alltså i 

högre grad för andra generationens invandrare än etniskt svenska, men enbart med 

en andel på 18%. 

Tabell 5. Svarsfördelning mellan icke-religiösa grupper på påståendet ”Jag ser 

mig själv som tillhörig den religion jag känner starkast för, för att det är något 

jag kan ha nytta av” 
 Antal Inte alls/ 

Ganska lite 
Varken 

eller 
Ganska mycket/ 
Helt och hållet 

Totalt 

Etniskt svenska 
(n=649) 

(n) 277 83 37 397 

% 70 % 21 % 9 % 100 % 

Andra  
generationens 
invandrare  
(n= 75) 

(n) 25 9 15 49 

% 51 % 18 % 31 % 100 % 

Not. Resultatet är presenterat efter frekvens (n) och procentuell uppdelning (%) 

 

Gällande svaren på påståendet ”Det är något jag kan ha nytta av” ser vi en skill-

nad mellan de två grupperna i alternativen ”ganska mycket”/ ”helt och hållet”, då 

31% av andra generationens invandrare och 9% av etniskt svenska svarat detta. 

Majoriteten av båda grupperna har dock svarat ”inte alls”/”ganska lite”. 
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4.1.3. Tradition och religiös tradition 

Nästföljande två frågor handlar om traditioner. Den första frågan handlar om trad-

itioner och i vilken grad respondenterna tycker de är viktiga, och den andra om 

hur religiös tradition påverkar deras syn på livet. Båda frågorna är delfrågor där 

respondenterna fick besvara i hur hög grad de höll med olika påståenden. 

Tabell 6. Svarsfördelning mellan icke-religiösa grupper på påståendet ”Det är 

viktigt med traditioner” 
 Antal Inte alls/ 

Ganska lite 
Varken 

eller 
Ganska mycket/ 
Helt och hållet 

Totalt 

Etniskt svenska 
(n=649) 

(n) 127 177 339 643 

% 20 % 27 % 53 % 100 % 

Andra  
generationens 
invandrare  
(n= 75) 

(n) 18 30 26 74 

% 24 % 41 % 35 % 100 % 

Not. Resultatet är presenterat efter frekvens (n) och procentuell uppdelning (%) 

 

Fördelningen i alternativet ”inte alls”/”ganska lite” ser lika ut bland de två grup-

perna. Därefter har fler etniskt svenska svarat att de håller med påståendet, 53 %, 

än andra generationens ungdomar, 35 %. Den största andelen av andra generation-

ens invandrare svarade ”varken eller”. Det här visar att det är delade åsikter både 

mellan grupperna, såväl som inom grupperna om hur viktigt det är med tradition-

er. 

 

Tabell 6. Svarsfördelning mellan icke-religiösa grupper på frågan ”I hur hög 

grad tycker du att din syn på livet påverkas av [religiös tradition]” 
 Antal Inte alls/ 

Ganska lite 
Varken 

eller 
Ganska mycket/ 
Helt och hållet 

Totalt 

Etniskt svenska 
(n=649) 

(n) 525 88 34 647 

% 81 % 14 % 5 % 100 % 

Andra  
generationens 
invandrare  
(n= 75) 

(n) 55 9 11 75 

% 73 % 12 % 15 % 100 % 

Not. Resultatet är presenterat efter frekvens (n) och procentuell uppdelning (%) 

 

I fråga om hur hög grad religiös tradition påverkar respondenternas på syn på li-

vet, har majoriteten av båda icke-religiösa urvalsgrupper svarat ”inte alls” eller 

”ganska lite”. 15 % av andra generationens invandrare har svarat ”ganska myck-

et”/”helt och hållet” och motsvarande siffra hos de etniskt svenska är 5 %. Att en 

större andel av respondenterna anser traditioner vara viktiga men i lägre grad an-
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ser att religiösa traditioner påverkar deras syn på livet är något som de båda ung-

domsgrupperna har gemensamt. 

4.2. Analys 

Detta avsnitt utgörs först av en analys på resultatet i den första enkätfrågan (om 

respondenterna vuxit upp i en familj med aktiv religiös tro) presenterad i tabell 1 

utifrån socialisationsteorin. Vidare analyseras resultatet på resterande enkätfrågor 

utifrån Days teorier om religiös tillhörighet. 

4.2.1. Religiös socialisation 

Majoriteten i båda urvalsgrupper har inte vuxit upp i vad de upplever som ett ak-

tivt religiöst hem. Det här resultatet är rimligt baserat på att ungdomarna i denna 

studie även angett sig själva som religiösa i låg grad. Resultatet stämmer alltså väl 

överens med det socialisationsteoretiska antagandet som pekar på att barn som 

genomgått den primära socialisationen i hem med låg grad av religiös tro själva 

anammar liknande livssyn (se t. ex. Fleischmann & Phalet (2011). Kelley & Dirk 

De Graaf (1997)). Vidare är andelen som vuxit upp i aktivt religiösa familjer nå-

got fler hos andra generationens invandrare jämfört med de etniskt svenska. En 

möjlig förklaring till denna, förvisso ganska lilla, skillnaden mellan grupperna kan 

vara att gruppen andra-generationens invandrare består av respondenter vars för-

äldrar är födda utanför Norden; länder som i högre grad präglas av icke-sekulära 

värderingar och därför också en högre grad av religiositet (Kelley & De Graaf, 

1997). Resultatet tyder även på att det inte enbart är föräldrars religiositet som 

påverkar respondenternas beskrivning av den egna religiösa självdefinieringen, 

utan även att etnisk bakgrund är en faktor. Vad den självdefinierade icke-

religiositeten faktiskt innebär diskuteras i nästföljande avsnitt. 

4.2.2 Religiös tillhörighet 

När de icke-religiösa respondenterna ombads gradera sin tillhörighet till olika 

religioner var det ungefär dubbelt så stor andel andra generationens invandrare än 

etniskt svenska som tillskrev sig en tillhörighet i högre grad. Vi ser alltså en skill-

nad mellan de båda grupperna i detta avseende. I nästföljande enkätfrågor om var-

för de ser sig som tillhöriga den religion de känner starkast för, ombads respon-

denterna gradera hur väl de instämde med tre påståenden. (1) I det första påståen-

det (”Det är något jag delar med min familj”, tabell 2 ovan) svarade majoriteten 

av etniskt svenska ”inte alls”/”ganska lite” medan majoriteten av andra generat-

ionens invandrare istället svarade ”ganska mycket”/”helt och hållet”. Här ser vi en 

skillnad mellan grupperna. Med hjälp av Days teori kan vi förstå detta resultat 

utifrån hennes begrepp antropocentrisk trosorientering som hon applicerar på 

individer som tillskriver sig en religiös tillhörighet, på basen av individens relat-

ioner med andra människor. Vidare kallar Day icke-religiösa som tillskriver sig en 

religion av skäl som föräldrars religiositet eller tidig invigning i religionen (såsom 

dop) för medfödd nominalistisk identitet. Genom dessa två begrepp får religiösa 

etiketter (såsom kristen, muslim, etc.) en betydelse för individen genom hennes 

relation till de människor tillhörigheten ärvts av eller delas med. Varför familjen 

är en faktor för att bekräfta religiös tillhörighet i högre grad för andra generation-

ens invandrare än etniskt svenska kan vi inte veta eller svara på utifrån denna stu-
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die. En möjlig förklaring skulle kunna vara att en minoritetsställning tydliggör 

religiös tillhörighet på ett annorlunda sätt än för dem som tillhör majoriteten, ef-

tersom den inte delas med samhället i stort.  Furseth och Repstad menar att det 

svenska samhället inte erbjuder religiös socialisation i speciellt hög grad. Däremot 

kan man anta att den religiösa socialisation som erbjuds framförallt är den svenskt 

kristna. Vidare poängterar Furseth och Repstad att det i Sverige idag snarare är 

familj eller släkt som bidrar med den religiösa socialisationen (Furseth & Repstad, 

2005). Av den anledningen kanske inte just familjen påverkar den etniskt svenska 

individens val av religiös tillhörighet eftersom de etniskt svenska respondenterna i 

lägre grad angivit att de vuxit upp i en familj med aktiv religiös tro. Det är därav 

mer troligt att den religiösa tillhörigheten för de etniskt svenska är ett uttryck för 

den etniska nominalistiska identiteten som Day talar om, vilket i detta fall skulle 

vara den vita, svenska, kristna tillhörigheten. För andra generationens invandrare, 

som i högre grad angivit att de vuxit upp i familjer med aktiv religiös tro, och som 

dessutom tillhör en religiös minoritet, delas denna religiösa tillhörigheten främst 

med dem som givit individen denna tillhörighet. Det vill säga familjen, och ger 

därav uttryck för en medfödd nominalistisk identitet.  Detta är som sagt inget som 

kan antas med säkerhet, men är en möjlig förklaring till skillnaden mellan de två 

icke-religiösa grupperna. 

 

Det andra påstående (2) ”Det visar vem jag är”, presenterades i tabell 3 ovan. Här 

håller majoriteten av båda grupperna inte med påståendet, men fler i gruppen 

andra generationens invandrare än i gruppen etniskt svenska har svarat ”ganska 

mycket” /”helt och hållet”. Nominalistisk religiositet används för att beskriva per-

soner som tillskriver sig en religiös tillhörighet utan att egentligen lägga något 

större värde på läran eller religiös utövning (Day, 2011, s. 174). Av den anled-

ningen kan resultatet förstås utifrån att den religiösa tillhörigheten inte säger något 

om hur personen i fråga upplever sig själv, eller att den religiösa tillhörigheten 

säger något om hur personen vill bli sedd av andra. Vidare talar Day inte direkt 

om skillnader i hur religiös tillhörighet uttrycker sig mellan olika etniska grupper 

eller hos minoritetsgrupper. Dock kan etnisk eller medfödd nominalism användas 

även i detta syfte. Att en lite högre procentandel av andra generationens invand-

rare höll med påståendet i hög grad kan tyda på en etnisk nominalistisk identitet, 

där religionen får rollen att tillkännage etnisk eller regional härkomst. Detta kan i 

högre grad antas vara användbart för individer i en minoritetsställning än för et-

niskt svenska (Phillips, 2010), eftersom den vita kristna identiteten tillhör normen 

i majoriteten av det svenska samhället och säger därav inte speciellt mycket om 

”vem de är”. 

 

Det sista påståendet (3) i fråga om religiös tillhörighet är ”Det är något jag kan 

ha nytta av” och presenteras i tabell 4. Även i detta påstående håller majoritet av 

båda grupperna inte med, men en högre andel andra generationens invandrare än 

etniskt svenska gör det. En nominalistisk religiös tillhörighet kan användas av 

individer som en form av neutralt ställningstagande bland exempelvis familjemed-

lemmar ett sätt att undvika konflikter eller spänningar (Phillips, 2010). Detta 

kanske även är mer påtagligt för gruppen andra generationens invandrare, vilka 

har minst en förälder född utomlands och därför kanske kommer från familjer 

med diversifierad religiös bakgrund. Även performative belonging kan tillämpas i 

denna fråga, då religiös tillhörighet kan agera som strategiskt verktyg för att rätt-

färdiga medlemskap, eller ge tillträde till gemenskaper vars medlemmars gemen-
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samma nämnare grundar sig i religiös tillhörighet (Day, 2011, s. 49). På så vis kan 

religiös tillhörighet vara ”till nytta” för individen. Varför detta skulle vara vikti-

gare för andra generationens invandrare kan vi i likhet med påståendet ”Det är 

något jag delar med min familj” inte veta enbart genom resultatet i denna studie. 

 

Vi kan genom resultatet i de enkätfrågor som presenterats ovan se att icke-

religiositet inte nödvändigtvis behöver signalera en frånvaro av religiös tillhörig-

het, precis som det konstateras av Day (2011) och även att det finns en skillnad i 

hur icke-religiositet uttrycks, både mellan de icke-religiösa grupperna såväl som 

inom dem. 

4.2.3 Tradition och religiös tradition 

Vidare svarade de icke-religiösa respondenterna på frågor om tradition. I tabell 5 

presenteras i hur hög grad respondenterna höll med påståendet ”Det är viktigt med 

traditioner”. Det finns inget tydligt mönster bland respondenternas svar på denna 

fråga, i relation till de andra frågorna. Majoriteten av etniskt svenska svarade att 

de håller med i hög grad, medan majoriteten av andra generationens invandrare 

svarade ”varken eller”. Där är alltså en knapp skillnad mellan de två grupperna 

och ingen markant skillnad i uppdelningen mellan de olika svarsalternativen för 

båda grupperna. Days performative belonging inkluderar olika typer av socialt 

’bindande’ handlingar, som bidrar till medlemskap i en sluten gemenskap, där 

traditionsutförande av olika slag ingår (Day, 2011, s. 48–50). Respondenternas 

svar visar att icke-religiösa individer har delade åsikter om hur viktiga traditioner 

är, vilket kan visa tecken på att denna grupp är mångfacetterad, och på nytt styrker 

påståendet att gruppen är heterogen. Vidare visar detta att icke-religiösa individer 

som grupp inte utgörs av en avsaknad av traditionella värderingar vilket tyder på 

att mätningen av andelen icke-religiösa i ett samhälle inte nödvändigtvis är en 

passande måttstock för att mäta sekulariseringen, vilket är det argument som 

framförallt Lee (2014) driver i sin studie. Det måste dock poängteras att ”tradit-

ioner” kan tolkas på olika sätt av respondenterna. Det har i denna studie inte anta-

gits att respondenternas förståelse av begreppet nödvändigtvis utgörs av högtid-

liga eller religiösa traditioner. Begreppet kan även ha tolkats av respondenterna 

som interna traditioner mellan vänner och släktingar eller dylikt, och det krävs 

därav försiktighet i fråga om hur mycket detta kan säga om just icke-religiösa och 

religiositet. 

I hur hög grad de icke-religiösa respondenterna tyckte att deras syn på livet påver-

kades av religiös tradition presenteras i tabell 6. Majoriteten av båda grupperna 

svarade ”inte alls”/”ganska lite”, men en högre grad andra generationens invand-

rare än etniskt svenska svarade att de höll med ”ganska mycket/”helt och hållet”. 

Denna fråga följer alltså det mönster som resultatet i flera av enkätfrågorna. Re-

sultatet visar att det är delad mening bland icke-religiösa som grupp om hur vik-

tiga traditioner är, men att religiösa traditioner i stora drag inte påverkar deras syn 

på livet. Utifrån en förståelse av föregående fråga där ”traditioner” ses som kopp-

lat till religiöst utförande påminner detta om eftersträvad nominalism, som till-

skrivs individer som inte praktiserar religiösa aktiviteter men ändå ser ett värde i 

traditionen och dess vidarebefordring (Day, 2011, s. 184). Denna typ av förståelse 
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lyfter även frågan om hur begreppet ”traditioner” kan tolkas olika baserat på et-

nisk bakgrund. Detta är eftersom nedgången mellan etniskt svenska som svarade 

att det var viktigt med traditioner och som svarade att religiös tradition påverkade 

deras syn på livet, är högre än bland andra generationens invandrare. Detta disku-

teras ytterligare i avsnitt 5.1. 

4.3. Slutsatser 

De två icke-religiösa gruppernas primära religiösa socialisation undersöktes ge-

nom påståendet ”Jag har vuxit upp i en familj med aktiv religiös tro”, vilket gav 

svaret till den första frågeställningen. Majoriteten av båda grupper har inte vuxit 

upp i en familj med aktiv religiös tro. Det kan därav ses ett samband mellan den 

primära socialisationen och respondenternas religiositet, i det avseende att majori-

teten övertagit sin familjs grad av religiositet såsom den beskrivits av responden-

terna själva.  I likhet med ett flertal andra enkätfrågor studerade i denna uppsats, 

var det dock en högre andel av andra generationens invandrare än etniskt svenska 

som instämde ganska mycket/helt och hållet. Vad detta säger om hur stor påver-

kan den primära socialisationen har på andra generationens invandrares religiosi-

tet kan inte konstateras utifrån denna studie. Men det visar att det finns skillnader, 

även om små, mellan de två icke-religiösa grupperna i detta avseende. 
 

Andelen andra generationens invandrare som tillskrev sig en religion i högre grad, 

var dubbelt så stor som för de etniskt svenska, vilket är ett mycket intressant re-

sultat i fråga om skillnader baserad på etnisk bakgrund. Hur grupperna beskriver 

den religiösa tillhörighetens funktion och orsaker mättes genom tre påståenden. På 

alla tre av dess instämde andra generationens invandrare i högre grad än gruppen 

etniskt svenska. Detta gällde speciellt för påståendet ”Det är något jag delar med 

min familj”. Det här innebär att de flesta andra-generationens invandrare beskriver 

den religiösa tillhörigheten i termer av att det är något de delar med sin familj, 

alltså en antropocentrisk trosorientering. Vidare tyder resultaten hos andra gene-

rationens invandrare på en medfödd och etnisk nominalistisk identitet i relation till 

påståendena ”Det visar vem jag är” och ”Det är något jag kan ha nytta av”. Men 

dessa påståenden höll inte andra generationens invandrare med om i lika hög ut-

sträckning som det första påståendet. 

 

Detta resultat visar att icke-religiositet inte nödvändigtvis avfärdar religiös tillhö-

righet och speciellt inte i relation till familjemedlemmar. Resultatet för andra ge-

nerationens invandrare skiljer sig från gruppen etniskt svenska i de höll med alla 

tre påståenden i högre grad än de etniskt svenska. De största skillnaderna kan ses i 

påståendena ”Det är något jag delar med min familj” och ”De är något jag kan ha 

nytta av”. 

 

I fråga om andra generationens invandrare och traditionens betydelse visar resul-

tatet inte någon enhetlighet i respondenternas beskrivning av traditionens vikt i 

deras liv. Detta resultat skiljer sig väldigt lite från gruppen etniskt svenska. I fråga 

om religiös tradition visar resultatet att övervägande majoritet av båda grupperna 

inte tycker den påverkar deras syn på livet, men ännu en gång svarade fler andra 

generationens invandrare att de höll med. Man kan därav dra slutsatsen att det, 
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bland icke-religiösa råder delad mening om traditionens vikt i deras liv, och att 

religiös tradition i stort inte påverkar deras syn på livet. Detta resultat har diskute-

rats utifrån Days performative belonging och att gruppen är mångfacetterad i av-

seende om vad traditioner överlag har för betydelse i deras liv. Men även att en 

förståelse av begreppet ”tradition” som religiösa traditioner visar att icke-religiösa 

som grupp inte nödvändigtvis saknar värderingar av dessa slag, utan kan likna den 

eftersträvande nominalistiska identiteten. 

 

Slutsatsen är att gruppen icke-religiösa i hög grad kommer från vad de upplever 

som ett icke-religiöst hem. Vidare, och kanske mer intressant, påvisar undersök-

ningen att vi behöver nyansera vår förståelse av icke-religiositet bland ungdomar. 

Här ligger resultatet i linje med resultat från Day (2011) vilket stärker hennes ar-

gument att vi måste studera även icke-religiösa för att förstå hur religiositet ut-

trycks på olika sätt genom exempelvis religiös tillhörighet och religiös tradition. 

Vidare undersökte den här studien om etnisk bakgrund är en faktor i hur icke-

religiositet varierar i olika grupper, genom att jämföra etniskt svenska ungdomar 

med andra generationens invandrare. Här visar analysen att det finns viss skillnad 

mellan grupperna men att dessa behöver undersökas ytterligare i fråga om vilka 

bakgrundvariabler som faktiskt orsakar dessa skillnader. 
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Kapitel 5 Diskussion 

I denna uppsats användes en kvantitativ metod för att undersöka hur andra gene-

rationens invandrare som är självdefinierat icke-religiösa beskriver sin religiösa 

tillhörighet samt den religiösa traditionens vikt och roll i deras liv. I detta avsnitt 

inbegrips en reflektion kring valet av metod och material, såväl som teoretisk 

reflektion om socialisationsteorin samt Days teorier om tillhörighet och slutligen 

en empirisk reflektion av resultatet. 

5.1. Metodisk reflektion 

Valet av material har påverkat skapandet av urvalsgrupperna på ett flertal sätt. Ett 

av studiens syften är att undersöka om det fanns skillnader mellan icke-religiösa 

etniskt svenska och andra generationens invandrare i hur deras icke-religiositet 

beskrivs. Det blir svårt att visa på konkreta skillnader mellan dessa grupper då 

andra generationens invandrare utgörs av en mångfald av etniska, traditionella och 

religiösa bakgrunder medan gruppen etnisk svenska är en till största del homogen 

grupp. Det här betyder att det kan finnas vida skillnader sinsemellan responden-

terna i gruppen andra generationens invandrare. Vidare kunde inte gruppen andra 

generationens invandrare med minst en förälder född utanför Norden delas in i 

mindre kategorier, då materialet inte gav möjlighet att granska föräldrarnas födel-

seland, vilket hade kunnat vara en lösning på detta. 

 

I kombination med ovanstående reflektion har även metodvalet påverkat hur väl 

frågeställningen har kunnat besvaras. I kvantitativ metod så avses bland annat att 

påvisa samband. I denna studie fanns inga uppenbara skillnader mellan de två 

grupperna, förutom i fråga om religiös tillhörighet. Dock har som sagt urvals-

gruppernas sammansättning inte heller gett de bästa förutsättningarna för att 

kunna visa konkreta samband. Vidare mäter enkätfrågorna attityder och använder 

begrepp som egentligen är väldigt diffusa. Deras förståelse av olika begrepp som 

använts i enkätfrågorna är viktiga för att förstå vad det är som skiljer sig mellan 

dessa grupper, exempelvis i fråga om hur de tolkar begreppet ”traditioner”. Otter-

beck & Hallin (2010) kritiserar, som tidigare nämnt, forskare som definierar ut-

tryck av religiositet, eftersom dessa kanske inte stämmer överens med individuella 

förståelser. Av resultatet framgår inte vad respondenterna har för förståelse av 

”traditioner” eller om dessa förståelser skiljer sig mellan andra generationens in-

vandrare och etniskt svenska. Eftersom Sverige är ett sekulärt samhälle (Gärde, 

2015) kan deras förståelse av begreppet ”tradition” skilja sig betydligt från indivi-

der från konservativa eller religiösa nationer. Här hade den kvantitativa analysen 

kunnat kompletteras med en kvalitativ analys, exempelvis genom intervjuer med 

andra generationens invandrare. Detta hade dessutom kunnat besvara frågor 

såsom ”Varför ser du dig själv som tillhörig den religion som du känner starkast 

för”, eftersom majoritet av andra generationens invandrare svarat ”inte 

alls”/”ganska lite” på två utav de tre alternativen presenterade, och lyfter därav 
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följdfrågan om vad det istället är som gör att respondenterna känner sig tillhöriga 

en religion. 

5.2. Teoretisk reflektion 

Huvudsakligen har Days (2011) teorier och begrepp om tillhörighet använts i 

denna studie, men även socialisationsteorin som den uttrycks av Berger & Luck-

man (1966). Med hjälp av Day har begreppet tillhörighet kunnat analyseras ge-

nom resultaten i de utvalda enkätfrågorna. Day har själv utformat begreppen ge-

nom sin kvalitativa studie och de beskrivningar som hennes informanter gav om 

sin religiositet. I denna studie har dessa begrepp däremot använts för att förklara 

större gruppers beskrivningar utifrån deras svar på en kvantitativ enkätundersök-

ning. Days teorier har trots detta visat sig vara väldigt användbara och i likhet har 

denna studie visat att det förekommer olikheter bland individer som beskriver sig 

själva som icke-religiösa. Dessutom har denna studie visat att det finns ett sam-

band mellan dessa skillnader och respondenternas etniska bakgrund. Även om 

Day inte explicit benämner socialisation så utgår ändå hennes begrepp, såsom 

antropocentrisk trosorientering, från att individer påverkas av sina relationer med 

de primära socialisationsagenterna. Av denna anledning skulle det vara intressant 

att i framtiden studera hur Days kategorier förhåller sig till icke-religiösa som har 

en minoritetsställning, vare sig den är religiös eller etnisk. 

  

Gällande socialisationsteorin måste det nämnas att andra generationens invandra-

res socialisation är mer invecklad än den som beskrivs av Berger & Luckman. 

Den är även mer invecklad än vad som kan undersökas genom den utvalda enkät-

frågan. Eftersom andra generationens ungdomar har genomgått en socialisation 

som både är påverkad av utlandsfödda föräldrars värderingar, trosföreställningar 

samt förståelse av verklighet, i kombination med samhällets socialisation, så är 

svårt att veta vilka aktörer och intryck som påverkar individen på olika sätt. Detta 

kan ses genom resultatet i denna studie eftersom inte bara föräldrars religiositet, 

utan även etnisk bakgrund spelar en roll i hur religiös identitet beskrivs. Sociali-

sation är en bra teori i fråga om att förstå hur andra generationens invandrare väl-

jer att identifiera sig i fråga om religion och hur de förhåller sig till religiös tradit-

ion, men den behöver även nyanseras med fler perspektiv. Detta kan göras exem-

pelvis genom att inkludera individers minoritetsställning i förståelsen av hur de 

väljer att identifiera sig. 

5.3. Empirisk reflektion 

Resultatet i denna studie är mångtydigt men visar på många sätt likheter mellan 

andra generationens invandrare och etniskt svenska. Det här påminner om Cetrez 

(2012) resultat av samma data, men som inte gjordes på enbart de icke-religiösa. 

Cetrez undersökte tre olika ungdomsgrupper (se 1.5.1.) och kunde genom resulta-

ten härleda att andra generationens invandrares beskrivningar och åsikter gällande 

religiöst engagemang, traditionell familjesyn samt emancipatoriska frihetsvärden 

närmade sig de etniskt svenska. Dessa undersökningsområden skiljer sig från vad 

som studerats i denna uppsats, men faktumet att de två grupperna inte är speciellt 

olika i frågor av detta slag kvarstår. 
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Den här undersökning och Phillips (2010) kan inte jämföras på grund av samman-

sättningen av olika etniska och religiösa bakgrunderna bland respondenterna i 

gruppen andra generationens invandrare. Dock kan likheten i resultat lyftas fram 

att icke-religiösa tillskriver sig en religiös tillhörighet, och att detta sker i lägre 

grad hos icke-religiösa etniskt svenska än andra generationens invandrare, som 

likt respondenterna i Phillips studie tillhör en minoritet. Vidare kunde det konsta-

teras att det råder delad mening bland icke-religiösa som grupp om hur viktig 

traditionen är men att den i stora drag inte påverkade deras syn på livet. Detta lik-

nades med Days begrepp om den eftersträvade nominalisten, men liknar även 

Phillips resultat om de icke-religiösa judar som i hög grad anammade en sekulär 

livsinställning, men påvisade ett etniskt judiskt beteende t.ex. genom att praktisera 

religiösa högtider (Phillips 2010). 

 

Tidigare nämnda studier visar även att övervägande del av de studerade som var 

icke-religiösa kommer från hem med en låg grad av religiositet, vilket även är 

fallet för resultatet i denna studie. Den primära socialisationen samt de primära 

socialisationsagenternas religiositet var väldigt likt den nästkommande generat-

ionens religiositet enligt studier såsom Fleischmann & Phalet (2011). Detta stäm-

mer överens med resultatet i denna studie att religionen för andra generationens 

invandrare delas med familjen, i högre grad än för etniskt svenska. Slutligen stöd-

jer den här studien det Day visar i sin studie: att icke-religiös tillhörigheten kan 

uttryckas på olika sätt. Ett exempel är att den icke-religiösa individen faktiskt till-

skriver sig en religiös tillhörighet och att detta kan göras baserat på hennes relat-

ion till andra människor. 

 

Diskussionen ovan aktualiserar också den metodologiska frågan om operational-

iseringen av religiositet. Precis som Otterbeck och Hallin (2010) lyfter fram är det 

här delvis ett subjektivitetsproblem som kommer med forskning inom detta fält. 

Eftersom vissa respondenter i denna studie tillskrivit sig en religiös tillhörighet, 

eller menar att religionen visar vilka de är, men ändå definierar sig själva som 

religiösa i låg grad kan man fråga sig hur de definierat ”religiös” i sin beskrivning 

av uppväxthemmets religiositet. Den icke-religiösa identiteten är därför högst 

oklar, och framförallt väldigt individuell från person till person, vilket är något 

som bör beaktas inom religionssociologin. 

5.4. Bidrag och avslutande reflektion 

Resultaten som kan lyftas fram i denna studie är att religiös tillhörighet finns i 

högre grad hos icke-religiösa andra generationens invandrare, dock kan vi inte 

helt och hållet svara på vad orsakerna till detta är utifrån denna studie. Resultaten 

visar att en högre andel andra generationens invandrare än etniskt svenska tillskri-

ver sig en religion med orsakerna att det är något de delar med sin familj och för 

att det är något de kan ha nytta av. Vilket sätt de har nytta av sin religiösa tillhö-

righet kan vi inte veta, vilket ger upphov till ett förslag om mer omfattande studier 

om orsaker bakom icke-religiösa minoriteters religiösa tillhörighet. En kvalitativ 

studie skulle troligen vara mest givande för att undersöka den religiösa tillhörig-

hetens funktion hos självdefinierade icke-religiösa andra generationens invand-

rare, som ett tillägg till Days teorier om religiös tillhörighet. 
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Sammanfattning 

Den här studien undersökte svenskfödda ungdomar mellan åldrarna 16–24 med en 

låg grad av självdefinierad religiositet. Syftet var att undersöka hur dessa ungdo-

mar beskriver sin religiösa tillhörighet och den religiösa traditionens betydelse, 

för att nyansera ”icke-religiositet” som begrepp i linje med tidigare studier utförda 

av bl.a. Day (2011). Vidare utgjordes studien av en komparation mellan etniskt 

svenska och andra generationens invandrare. Syftet med detta var att undersöka 

om det fanns någon skillnad i hur icke-religiositet uttrycks mellan dessa grupper 

och om dessa skillnader kan förstås utifrån resultat från tidigare forskning. Vidare 

användes socialisationsteorin för att undersöka om det fanns något samband mel-

lan den religiösa socialisationen under uppväxten och respondenternas religiositet. 

  

Studien är en kvantitativ sekundäranalys på tidigare insamlat enkätmaterial från 

projektet Religion som resurs? (2008). Resultatet konstruerades genom korstabu-

lering mellan de två grupperna och sex enkätfrågor där respondenterna beskriver 

graden av aktiv religiös tro under deras uppväxt, varför de tillskriver sig en reli-

giös tillhörighet och slutligen hur de beskriver den religiösa traditionens bety-

delse. Ett metodologiskt hinder är att uppsatsens material är begränsat och att 

grupperna inte är lika stora, vilket innebär att en viss ödmjukhet krävs i relation 

till vilka anspråk som kan göras utifrån resultatet. Inga definitiva slutsatser kan 

dras avseende skillnader i hur icke-religiositet uttrycks baserat på etnisk bak-

grund. Även om analysen har visat på viss skillnad mellan grupperna, kan dessa 

behövas undersökas ytterligare, exempelvis genom intervjustudier.  

  

Studien arbetade vidare utifrån antaganden om den primära socialisationens på-

verkan på individen, samt teorier framarbetade av Day (2011) om religiös tillhö-

righet hos icke-religiösa. Analysen utgick från Days begrepp om de olika uttryck 

som icke-religiositet kan ta. Begreppet ”religiös tillhörighet” förklarades utifrån 

Days beskrivning av belonging. Respondenternas beskrivning av sin religiösa 

tillhörighet diskuterades genom anthropocentrisk trosorientering, samt nominal-

istisk identitet. Slutligen analyserades deras beskrivning av den religiösa tradition-

ens betydelse med hjälp av Days begrepp performative belonging. 

  

Uppsatsens slutsatser är det finns samband mellan graden av den primära religiösa 

socialisationen från respondenternas familjer och respondenternas egna grad av 

religiositet. Dock upplever andra generationens invandrare i högre grad än etniskt 

svenska att de växt upp i en familj med aktiv religiös tro. Vidare var det nästan 

dubbelt så stor andel andra generationens invandrare än etniskt svenska som till-

skrev sig en religiös tillhörighet i hög grad. Varför respondenterna tillskrivit sig 

en religiös tillhörighet skiljer sig aningen mellan grupperna. Störst skillnad kan 

ses i att andra generationens invandrare i högre grad beskriver den religiösa tillhö-

righeten som något de delar med sin familj, och att det är något de kan ha nytta 

av. Slutligen visade resultatet att icke-religiösa inte nödvändigtvis saknar positiva 

värderingar kring traditioner, men att religiös tradition inte påverkar deras syn på 
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livet. Sammanfattningsvis visar den här studien att vi behöver nyansera vår förstå-

else av hur icke-religiositet uttrycks på olika sätt. Beskrivningen av icke-

religiositet varierar lite mellan grupperna vilket tyder på att etnisk bakgrund kan 

vara en faktor, dock rådde det även skillnad sinsemellan respondenterna inom 

grupperna vilket tyder på att den icke-religiösa gruppen är en heterogen grupp. 
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