
 
 
 
 
 

Varför kyrkan? 
 

Ungas röster i Stockholms stift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mia Lövheim & Anders Sjöborg 
 
 
 
 

Diakonivetenskapliga institutets skriftserie 14 

  



Rapporten är tryckt med bidrag från Stockholms stift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diakonivetenskapliga institutet (DVI) 
Samaritergränd 2 
753 19 Uppsala 
Telefon 018 56 40 10 
Hemsida: www.dvi.nu 
E-post: dvi@svenskakyrkan.se 
 
 
 
 
 
 
© Författarna och DVI 2006 
Andra tryckningen 
ISSN 1404-2924 
ISBN 91-976426-0-6 
Tryck: SLU Repro, Uppsala, 2007 
Omslagsbild: Matton Images 
Distributör: dvi@svenskakyrkan.se 



Innehåll 

När unga talar har vi skäl att lyssna…. ...........................................................5 

Inledning .........................................................................................................7 
Disposition .................................................................................................9 

Att vara ung i 2000-talets Sverige.................................................................11 
Ungas fritidsvanor ....................................................................................12 
Unga, religion och existentiella frågor .....................................................14 
Att förklara religiöst engagemang............................................................15 

Fem hypoteser......................................................................................18 
Att mäta religiöst engagemang.................................................................18 

Studien ..........................................................................................................21 
Stockholms stift........................................................................................21 
Församlingarna i studien ..........................................................................22 
Enkäten.....................................................................................................25 
Intervjuerna ..............................................................................................26 
Etiska aspekter..........................................................................................27 
Något om metoder....................................................................................28 

Att vara ung i kyrkan: resultat ......................................................................31 
Bakgrund ..................................................................................................31 

Tro .......................................................................................................32 
Kyrklig bakgrund.................................................................................33 

Livet utanför kyrkan.................................................................................34 
Livet i kyrkan ...........................................................................................37 

Att vara engagerad i kyrkan: analys..............................................................45 
Varför börja? ............................................................................................47 

Olika typer av motiv ............................................................................49 
Varför fortsätta? .......................................................................................50 

Fyra nyckelgrupper..............................................................................51 
Förändring av motivtyp – en bredare bas?...........................................54 

Engagemangets betydelse ........................................................................56 
Aktivitetens betydelse..........................................................................57 
Mellan aktivitetsmotiv och religiösa motiv .........................................61 
Betydelsen av de religiösa motiven .....................................................64 



Varför sluta?.............................................................................................69 
Att inte hitta in i kyrkligt sammanhang ...............................................71 
Konkurrens av aktiviteter utanför kyrkan............................................72 
Att inte passa in ...................................................................................74 

Varför kyrkan? Avslutande diskussion .........................................................79 
Församlingarnas perspektiv......................................................................80 
Forskarnas perspektiv...............................................................................85 

Sammanfattning ............................................................................................89 

Litteratur .......................................................................................................93 
Opublicerat material .................................................................................94 

Appendix – enkäten ......................................................................................95 
 
Tabeller 
Tabell 1. Fritidssysselsättning bland 16-åringar år 2002. .............................13 
Tabell 2. Studiens empiriska material...........................................................25 
Tabell 3. Frekvenstabell – fritidsaktiviteter ..................................................36 
Tabell 4. Fritidsaktiviteter i kyrkan...............................................................37 
Tabell 5. Skäl för att börja. ...........................................................................47 
Tabell 6. Skäl för att sluta .............................................................................70 
 
Figurer 
Figur 1. Fyra församlingstyper. ....................................................................24 
Figur 2. Trosprofil.........................................................................................32 
Figur 3. Bilden av kyrkan .............................................................................40 
Figur 4. Informationsvägar. ..........................................................................41 
Figur 5. Kyrklig kompetens ..........................................................................49 
Figur 6. Kyrklig relation ...............................................................................51 
Figur 7. Fyra nyckelgrupper .........................................................................51 
 
 



När unga talar har vi skäl att lyssna…. 
Vad får unga att stiga över kyrktröskeln och börja engagera sig i Svenska kyrkan 
trots att tröskeln för många är hög? Vad väntar sig unga av sitt engagemang och hur 
uppfattar de att kyrkan motsvarar förväntningarna? 

Föreliggande rapport är en del av Stockholms stifts utvecklingsprojekt Barns och 
ungas känsla av hemmahörighet i Svenska kyrkan. Forskarnas uppdrag var att fråga 
unga om deras engagemang och vad som gör att de känner sig hemma i Svenska 
kyrkan. Cirka 900 röster är hörda i 11 av stiftets församlingar. 

I en tid då kyrklig ungdomsstatistik och det allmänna ungdomskulturella läget 
pekar ut Svenska kyrkan som en företeelse i marginalen är denna forskarrapport 
angelägen. Mycket finns att lyssna till och lära av de röster som här kommer till tals. 

Rapporten visar att unga gör egna medvetna val i sina kontakter med kyrkan. Att 
konfirmeras eller ej är ett eget beslut – borta är konfirmandpresenter som anledning. 
Mycket få känner sig påverkade av sina föräldrar att söka sig till en kyrklig verk-
samhet. Ett skäl till att unga väljer Svenska kyrkan är att få utveckla egna inre kvali-
teter. 

Vi har skäl att lyssna till hur ungdomarna själva formulerar möjligheter att känna 
sig hemma i kyrkan. Vi behöver också lyssna till deras beskrivning av svårigheter att 
hitta naturliga vägar vidare i ett kyrkligt engagemang. 

Rapporten ger oss också anledning att se på kyrkans arbete med barn, unga och 
vuxna som en sammanhängande helhet med kontinuerliga möjligheter att skapa 
relationer som lever vidare. 

 Denna forskarrapport har tillkommit genom ett samarbete mellan Stockholms 
stift, de medverkande församlingarna, Svenska Kyrkans Unga, Diakonivetenskapli-
ga institutet  och inte minst de unga som deltagit i undersökningen. Ett stort tack till 
er alla! 

 
 

Anders Bergkvist 
Stiftsdirektor 
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Inledning 
I Stockholms stift fanns vid ingången till år 2005 cirka 133 500 unga i åldern 13–19 
år.1 Strax över 98 000 av dem var medlemmar i någon församling. Ungefär hälften 
av dessa hade haft någon form av kontakt med Svenska kyrkan. För de flesta hand-
lade det om församlingarnas öppna verksamhet, som beräknas till 40 000 besök. En 
mindre grupp deltog i organiserad verksamhet – mer än 4000 i regelbunden grupp-
verksamhet i församlingarna, och ett tusental var engagerade som konfirmationsle-
dare. Sammanlagt handlar det om ungefär var tredje tonåring i stiftet. Unga som valt 
att vara aktiva i Svenska kyrkan är således ingen stor grupp i relation till andra i 
åldersgruppen. Samtidigt är de trots, eller just på grund av, detta intressanta att stu-
dera. Vilka är dessa ungdomar? Varför har de valt att finnas med i kyrkans verksam-
het? Vad får dem att vilja fortsätta sitt engagemang? Vad betyder detta engagemang 
för dem? 

Denna rapport handlar om en undersökning, som gjordes hösten 2005 och våren 
2006 bland ungdomar som deltar i verksamhet i elva av Stockholms stifts försam-
lingar. Undersökningen har skett på uppdrag av stiftet, som en del av projektet Barn 
och ungas känsla av hemmahörighet i Svenska kyrkan. Projektets målsättning var att 
undersöka: 

…orsaker till att ungdomar attraheras av Svenska kyrkan, ser kyrkan som ett 
sammanhang för att växa i sin tro, känner sig hemma i och vill stanna kvar i 
kyrkan2. 

I uppdraget från stiftet fanns en önskan om att i första hand undersöka dessa frågor 
bland unga som har en positiv erfarenhet av och förväntan på Svenska kyrkan. Dock 
sågs det även som viktigt att identifiera vilka hinder unga kan uppleva i relation till 
kyrkan. 

Frågan om ungas engagemang i Svenska kyrkan, hur det ser ut och förändras, är av 
förståeliga skäl av central betydelse för samfundet. Dagens ungdomar är framtidens 
kyrkobesökare, och deras förhållande till samfundets verksamhet, organisation, 
religiösa handlingar och tro kan ge vägledning om hur framtidens kyrka kan komma 
att se ut. Ungdomar får på detta sätt ofta tjäna som ”seismografer” för framtida trender 
och förändringar. Det är viktigt att lyssna till ungas röster av det skälet, men också 
att vara medveten om sina egna motiv för att göra det. Det finns en risk att vuxna 
alltför mycket söker framtidens ideal och lösningar hos de unga, eller tillskriver dem 
sina egna farhågor och förväntningar. Unga befinner sig i en fas av livet då grund-
läggande värderingar etableras3men också en fas då mycket i livet förändras, och 
förändras snabbt. Därför är det också bra att förhålla sig kritisk till det som sägs och 
skrivs om trender och värderingar bland ungdomar. Utifrån detta vill vi påpeka redan 
i rapportens början, att de resultat som kommer fram i en undersökning av det slag 
som genomförts i detta projekt, alltid är en produkt av de utgångspunkter som fun-
nits, vilka som frågats, vilka frågor som ställts, och de analyser som gjorts. Vilken 
betydelse resultaten får för framtiden avgör ytterst den som läser och använder dem. 

Den övergripande målsättning, som formulerades av Stockholms stift, har i un-
dersökningen preciserats till två huvudsakliga frågeställningar. Att unga människor 
attraheras av kyrkan, samt vill engagera sig och känner sig hemma där är, som in-
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ledningens siffror visar, ingen självklarhet i åldersgruppen. Frågan bör således sna-
rast bli varför unga söker sig till och vill finnas kvar i Svenska kyrkans samman-
hang. Utifrån frågorna nedan vill vi belysa två olika aspekter av detta: å ena sidan 
vilka skäl som fått dem att börja respektive fortsätta vara med i kyrkan, och å andra 
sidan hur de själva beskriver vilken betydelse engagemanget har för dem. De fråge-
ställningar som denna rapport fokuserar på är således: 
• Vilka skäl finns för att börja engagera sig i kyrkans verksamhet? Hur ser relatio-

nen ut mellan dessa och skäl för att fortsätta ett engagemang? 
• Vilken betydelse har engagemanget i kyrkan för de ungdomar som är engagerade? 

I vilken mån kan dessa frågor fånga in ”orsaker till att ungdomar attraheras av kyr-
kan”, ”ser kyrkan som ett sammanhang för att växa i sin tro och känner sig hemma” 
och ”vill stanna kvar i kyrkan”? Detta är en fråga vi återkommer till i rapportens 
slutdiskussion, men redan nu bör några saker påpekas. 

Det första gäller ”orsaker”. Jonas Bromander4 skriver i sin instruktion till för-
samlingars omvärldsanalys, att en studie av verksamheten kan fokusera på externa 
faktorer som på olika sätt påverkar dess förutsättningar, men som församlingen själv 
oftast inte, eller i varierande grad, kan påverka. En studie kan också inriktas på mer 
interna faktorer, det vill säga det som utmärker den grupp som finns ”inom” verk-
samheten. Den här studien handlar endast i begränsad grad om orsaker i församling-
ens omvärld. Fokus har legat på ”ungas röster”, det vill säga ungas erfarenheter av 
och angivna skäl till engagemang i kyrkans verksamhet. I de analyser som görs 
prövar vi i vilken mån olika faktorer som till exempel kön, ålder, religiös hemmiljö, 
tidigare kontakt med kyrkans verksamhet, samt olika typer av församling vad gäller 
utbud och andel i verksamhet har samband med våra två frågeställningar. 

Det andra påpekandet gäller prognoser om varför unga ”vill stanna kvar i kyr-
kan”. I vår analys för vi också en diskussion omkring vilka grupper av unga som kan 
ha olika stark relation till kyrkan, och därmed är mer eller mindre sannolika att fort-
sätta sitt engagemang. Denna diskussion ska ses som hypoteser om vad som kan 
göra att unga vill fortsätta sitt engagemang. Någon uppföljning över tid, för att se 
om hypoteserna visar sig stämma, ingår däremot inte i den här studien. 

En ytterligare precisering gäller begreppet ”unga”. Trots att projektets titel är 
”barns och ungas röster”, har vi i undersökningen valt att begränsa oss till unga 
mellan 13–19 år. Skälen till detta diskuteras mer i avsnittet om metoder och etik. 

Slutligen är det angeläget att påpeka att studiens resultat endast säger något – och 
långt ifrån allt – om de närmare 900 unga som svarade på enkäter och deltog i 
grupp- samt individintervjuer. Resultaten speglar därmed i första hand situationen i 
de elva församlingar som deltog i studien. De kan inte generaliseras till hela Stock-
holms stift, eller andra delar av landet. Den här rapporten gör inte anspråk på att 
presentera (och bör inte tolkas eller användas som) något fullständigt eller slutgiltigt 
svar på vad som gör att unga ”ser kyrkan som ett sammanhang för att växa i sin tro 
och känner sig hemma”, men vår förhoppning är att den ger kunskaper som kan 
inspirera till fortsatt reflektion och diskussioner i de församlingar som deltagit, i 
Stockholms stift samt även i andra delar av Svenska kyrkan om dessa frågor. 

Frågan om vad som får unga att komma till och bli kvar i en religiös organisation 
som Svenska kyrkan är dock inte bara intressant för dem som själva finns inom 
samfundet. Den är en del av en lång forskningstradition om ungas religiösa engage-

Diakonivetenskapliga institutets skriftserie 14 8 



Lövheim & Sjöborg: Varför kyrkan? 

mang inom religionsvetenskap, främst religionssociologi. De frågeställningar vi 
söker svar på i rapporten knyter an till några huvudsakliga teoretiska inriktningar 
som använts inom denna forskning de senaste decennierna. Den ena lägger fokus på 
betydelsen av religiös fostran eller socialisation, och hur förändringar av denna på-
verkar de yngre generationernas fortsatta religiösa engagemang. Den andra inrikt-
ningen söker svaret mer i relationen mellan de religiösa organisationernas utbud och 
individens religiösa behov. Hit hör även frågor om det religiösa engagemangets 
betydelse eller nytta för ungas moraliska och sociala utveckling. Vår analys av un-
dersökningens resultat och diskussion av rapportens frågeställningar anknyter till 
båda dessa teorier, och till hur de använts inom tidigare forskning om unga och 
religiöst engagemang. 

Disposition 
De unga som deltagit i undersökningen är inte bara deltagare i församlingarnas verk-
samhet; de är också unga i 2000-talets Sverige och delar med andra i den gruppen 
mer generella livsvillkor och värderingar. I nästa kapitel ges en kort presentation av 
framförallt fritidsvanor och inställning till religion och existentiella frågor, med 
utgångspunkt i tidigare studier av unga i Sverige. Här finns även en närmare presen-
tation av de teorier och den tidigare forskning om varför unga engagerar sig i reli-
giösa organisationer som används som utgångspunkter för vår analys, samt en för-
klaring av några centrala begrepp. 

Kapitlet Studien beskriver närmare situationen i Stockholms stift, de olika för-
samlingarna som deltog, vilka metoder och mätinstrument som använts samt något 
om forskningsetiska frågor. Därefter följer två kapitel, Att vara ung i kyrkan: resulat 
och Att vara engagerad i kyrkan: analys, som presenterar studiens resultat. Det 
första har en beskrivande karaktär, och redovisar framförallt resultatet av enkätens 
frågor om bakgrund, livet utanför kyrkan och relation till kyrkans verksamhet hos de 
unga som är engagerade i församlingarna. Det andra kapitlet är indelat i fyra olika 
avsnitt, där vi fokuserar på olika aspekter av våra frågeställningar ovan. Först vilka 
skäl som tycks vara mest betydelsefulla för att börja ett engagemang, det vill säga 
för att attrahera olika grupper av unga till kyrkans verksamhet. Sedan går vi vidare 
till frågan om kontinuitet i engagemanget, det vill säga vad som verkar ha betydelse 
för ett fortsatt engagemang. I avsnittet ”engagemangets betydelse” kommer vi att 
fördjupa diskussionen om de mönster som enkätmaterialet visar när det gäller skäl 
för att börja och fortsätta sitt engagemang, med utgångspunkt i intervjuer med unga i 
församlingarna. Slutligen kommer vi att presentera resultat från enkät och intervjuer 
som handlar om varför unga slutar engagera sig i kyrkan. 

Rapporten avslutas med ett kapitel där vi utifrån resultaten av undersökningen 
gör några reflektioner om frågor och utmaningar för kyrkan i framtiden. 
 
                                                           
 
 
1 Uppgifterna hämtade från statistik för Svenska kyrkan i Stockholms stift 2004. 
2 Projektbeskrivning juni 2006. 
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3 Pettersson 1988 
4 Bromander 2005a 
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Att vara ung i 2000-talets Sverige 
Unga män och kvinnor som växer upp i Sverige i början av 2000-talet möter ett 
samhälle och en kultur som på många sätt är annorlunda än de där deras föräldrar 
och inte minst mor- och farföräldrar växte upp. Dagens tonåringar är födda i början 
av 1990-talet, och deras uppväxt har skett under en tidsperiod då Sverige upplevt 
ekonomisk uppgång, ökad internationalisering genom inträdet i EU, ökad kulturell 
mångfald genom större fokus på till exempel religiösa och sexuella minoriteters 
rättigheter, flera omvälvande händelser som mordet på Anna Lindh och Tsunami-
katastrofen i Sydost-Asien, samt en alltmer digitaliserad vardag genom spridningen 
av Internet, persondatorer, mobiltelefoner och mp3-spelare. Ungas livsvillkor under 
perioden har förbättrats på många punkter: majoriteten av unga mellan 13–19 år 
trivs med livet och ser positivt på framtiden. De flesta bor fortfarande med sin 
mamma och pappa, är nöjda med sin fritid, mår bra och klarar sig bra i skolan. 

Samtidigt finns orosmoln i form av fortsatt hög arbetslöshet, ökad upplevelse av 
psykisk ohälsa, brist på delaktighet i samhället, riskmönster i alkoholvanor, och 
fortsatta klyftor mellan unga med olika kön, utbildning, boenderegion och etnisk 
bakgrund5. SOM-institutets undersökningar från 1985-2000 visar att värden som 
blivit viktigare bland unga under 1990-talet framförallt handlar om självförverkli-
gande och jämlikhet, medan värden som handlar om en ren miljö och fred blivit 
något mindre viktiga6. Unga är generellt mer toleranta mot andra kulturer och nya 
livsstilar (till exempel i fråga om familjeformer och sexualitet) än äldre grupper. 
Värden som frihet, kärlek, ärlighet, hälsa och lycka värderas högst bland unga män-
niskor – men också familjetrygghet och sann vänskap. Socialt anseende, rikedom, 
makt och frälsning värderas lägst. I rapporten the Me We Generation beskrivs gene-
rationen födda i mitten av 1980-talet som ”interpersonal individualists”: de är indi-
vidualister inriktade mot att klara sig själv, förverkliga sig själv, och uttrycka sin 
personlighet i alltmer varierande livsstilar, men de är inte egoister7. De tycker fortfa-
rande att samhället behöver gemensamma mål och att individer har ansvar för var-
andras bästa. Med fokus på förändringar i generella värderingsmönster, visar dessa 
undersökningar av ungas värderingar på en fortsatt försvagning av kollektivistiska 
värden och en ökning av individualistiska värden hos unga idag. Livskvalitet för 
egen del blir allt viktigare medan de ”existentiella överlevnadsfrågorna för kollekti-
vet” minskar i betydelse – detta trots en uppväxt under vad som ibland brukar kallas 
”krisens 1990-tal”, med större osäkerhet och ett hårdare samhälls- och ekonomiskt 
klimat. 

Men även om detta är den övergripande tendensen, är det viktigt att lyfta fram att 
förändringarna inte är entydiga. I många frågor (sexualitet, familj, fritid, arbetets 
värden, religion) finns också betydande skillnader mellan könen, unga födda i Sveri-
ge och med utländsk bakgrund, unga med olika utbildning, och från olika regioner i 
landet. Värderingar när det gäller till exempel fritid, vänner, familj, arbete och sam-
hället förändras också med ökande ålder och livserfarenhet. Det är också tydligt att 
trots omvälvande internationella händelser och ett ökat medieutbud har de nära kul-
turella och sociala sammanhangen; som familjen, vännerna, det lokala samhället och 
skolan, fortsatt mycket stor betydelse för livsstil och attityder. 
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Ungas fritidsvanor 
Fritiden är viktig för unga människor. Åldersgrupperna under 20 år tycker i högre 
grad än äldre grupper att fritiden och vännerna är det som ger livet mest mening. 
Närmare 80 procent av 16–19 åringar menar att fritiden är ett mycket viktigt område 
i livet8. Utbudet av olika aktiviteter att fylla sin fritid med har också blivit större än 
för tidigare generationer, både i form av organisationer som erbjuder olika aktivite-
ter, och de möjligheter som nya medier, nöjeslivet och ungdomsinriktade kommersi-
ella produkter erbjuder. För unga som vill vara engagerade i Svenska kyrkans verk-
samhet är detta således något som behöver samordnas med övriga fritidsaktiviteter 
och intressen. Det handlar om ett val med större frihet men också större osäkerhet 
om vad som är det ”rätta” för just mig än för tidigare generationer. Vad gör då unga 
på sin fritid? 

Tonåringar är den grupp i befolkningen som är mest aktiv i föreningar. Engage-
mang i alla typer av föreningar och organisationer minskar tydligt efter gymnasie-
åldrarna, men sex av tio mellan 16-29 år är aktiva (i betydelsen att de deltar i aktivi-
teter minst en gång per år) i minst en organisation eller förening på sin fritid.  Fram-
förallt är de aktiva i idrotts- och kulturföreningar. I religiösa föreningar är drygt 10 
procent aktiva, medan politiska partier och humana hjälporganisationer ligger något 
lägre. 

Om man ser till undersökningar av ungdomars organiserade engagemang över 
tid, kan man säga att det sker förändringar. I en rapport om engagemanget i det 
svenska föreningslivet konstateras att folkrörelse-Sverige ”krackelerat allvarligt” 
under 1990-talet9. Antalet aktiva i föreningslivet minskade mellan 1992 och 2000 
med en halv miljon medlemmar, från 52 till 44 procent av befolkningen. Den för-
ändringen handlar framför om en stark minskning av återväxten i ungdomsgenera-
tionen. Minskningen för såväl medlemsantal som antalet aktiva medlemmar gäller 
de flesta föreningstyper, särskilt idrottsorganisationer, skol- och scoutföreningar. Att 
vara medlem i en idéburen organisation tycks inte vara lika självklart för dagens 
unga, som det var för deras föräldrar när de var unga. Medlemskap är idag något 
som har förskjutits från att vara ett aktivt engagemang till ett stödjande medlemskap 
i en organisation av enfrågekaraktär, eller ett medlemskap i en förening som ger 
förmåner till sina medlemmar. 

När unga själva anger sina viktigaste fritidssysselsättningar handlar det dock 
framförallt om sådant de gör utanför organisationerna. Som visas av tabellen nedan 
är att träffa kompisar den fritidssysselsättning som betyder mest10. Även medier 
utgör ett starkt inslag i ungas vardag, som att lyssna på musik, se på TV eller vi-
deo/dvd, och använda Internet. Mer än var åttonde 16-åring ser på TV, använder 
Internet och mobiltelefon minst en gång i veckan. Närmare hälften av alla unga går 
någon gång i månaden på bio. Egen träning är också något som unga prioriterar på 
sin fritid. 

Tabellen nedan visar också att vad unga gör på fritiden varierar till viss del bero-
ende på kön, samt var i landet man bor. För killar är att syssla med datorer nästan 
lika viktigt som att träffa kompisar på fritiden, medan tjejernas prioriteringar är 
omvända. Unga i storstäder går oftare på bio och konserter än unga i glesbygd, och 
använder Internet mer. Unga i förortsområden och i glesbygdskommuner ägnar sig 
mindre åt träning än i större städer. 
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Tabell 1. Fritidssysselsättning bland 16-åringar år 2002, enligt Ungdomsstyrelsen 
2005:33-35 (procent). 

Vilken eller vilka fritidssysselsättningar betyder mest för dig? 
Aktivitet Alla Tjejer Killar 
Träffa kompisar 45 62 31 
Lyssna på musik 16 20 13 
Syssla med datorer 15 2 26 
Gå på fest med kompisar 12 17 8 
Idrott (fotboll) 11 5 15 
Se på tv 9 7 10 
Träning 6 8 4 
Gå på café 5 9 2 

Vad är det då som är viktigt med fritiden? Det allra viktigaste med fritidens aktivite-
ter är, vilket inte är så förvånande, att man har roligt. Det uppger över 90 procent av 
unga mellan 16–19 år. Att lära sig nya saker, umgås med likasinnade och att utrycka 
sin personlighet värderas också högt, hos unga som är aktiva i alla typer av före-
ningar och av båda könen. Detta mönster stämmer väl överens med den fortgående 
förskjutningen mot mer individualistiska värden som nämndes tidigare. Men friti-
dens betydelse handlar inte bara om nytta eller njutning för egen del. Framförallt 
tjejer och unga som är aktiva i invandrar-, kvinno- och religiösa föreningar och or-
ganisationer värderar i större utsträckning än andra också att fritidssysselsättningar 
bidrar till att göra det bättre för andra. Att fritidssysselsättningen ger status är vikti-
gare för tonåringar än äldre ungdomar, och för killar. 

Undersökningar av ungas fritidsvanor visar också att hemmet är en viktig plats 
för fritiden, inte minst för yngre tonåringar. Att vara hemma med familjen, se på tv 
eller video hemma och träffa kompisar hemma är aktiviteter som hamnar högt på 
listan över vilka aktiviteter unga gör någon gång i veckan eller oftare. När unga rör 
sig ute i samhället är de vanligaste aktiviteterna att shoppa, gå på café eller liknande 
och gå på bio. 

Vid sidan om fritiden och hemmet är skolan en central arena för unga. Skolan är 
en institution vars villkor präglar livet på ett speciellt sätt för unga – både under 
uppväxttiden och längre fram i livet. Val av utbildning, yrkes- eller studieförbere-
dande gymnasieprogram, respektive högre utbildning, är fortfarande en av de fakto-
rer som mest tycks förklara skillnader i till exempel värderingar mellan olika grup-
per av unga. Unga från familjer med högre utbildning är också mer aktiva i organisa-
tioner än andra, och känner sig mer delaktiga i samhället. Detta gör att faktorer som 
kön och utbildning kan synas mer relevanta än föräldrars yrke eller inkomst för att 
undersöka skillnader mellan olika grupper av ungdomar. 

Medieanvändning, särskilt när det gäller datorer, är en av de sysselsättningar som 
ökat mest sedan mitten av 1990-talet. Ibland hörs farhågor om att medier alltmer 
skulle överta och skapa problem i ungas relationer till andra människor. De studier 
som hittills gjorts av ungas användning av till exempel Internet och mobiltelefoner 
visar dock att medier till stor del används som ett medel för att skapa och upprätthål-
la relationer bland unga. E-post och sms används för att hålla kontakter med vänner 
och familj. Video och DVD, samt dator- och TV-spel är aktiviteter som skapar mö-
tesplatser och utgångspunkter för samtal med kompisar, i skola och familj11. 
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Sammanfattningsvis kan vi se en förskjutning i ungas fritidsvanor från aktiviteter 
som utövas inom organisationer och institutioner, mot en större individualisering 
och privatisering av fritiden. Det visar de tendenser som kort beskrivits ovan när det 
gäller prioriteringen av vänskapsrelationer, individuella (bärbara) medier, och hem-
met som arena för fritidsaktiviteter. Denna förändring är kanske tydligast när det 
gäller killar, vars fritid traditionellt varit mer inriktad på det offentliga rummet som 
fotbollsplanen eller gatan. Samtidigt får unga, genom medier, tillgång till ett större, 
globalt, ”offentligt rum” där nyheter, trender och livsstilar från hela världen presen-
teras. Denna utveckling kan ses som en parallell till förskjutningen från kollektivis-
tiska till individualistiska värden bland unga och i kulturen som helhet. Vad innebär 
då detta för ungas engagemang i religion? 

Unga, religion och existentiella frågor 
Ungas förhållningssätt till religion ser annorlunda ut än i äldre generationer. För-
skjutning mot individualistiska värden i kulturen som helhet kan även beskrivas som 
en ökad betoning av personlig autonomi12. Det innebär att människor i större ut-
sträckning ser på sig själva som individer, som kan göra egna val om vad de ska tro, 
vilka värden de ser som viktiga att sträva efter och vilka grupper eller organisationer 
de vill tillhöra. Det är viktigt att betona att detta rör sig om en föreställning, som 
också uppmuntras av till exempel reklam och i populärkulturen. Bland ungdoms-
forskare förs en diskussion om unga idag är mer fria att forma sina liv än tidigare 
generationer. Unga idag är visserligen, för att låna ett begrepp från den tyska ung-
domsforskaren Thomas Ziehe, ”friställda” från traditioner och konventioner på ett 
annat sätt än tidigare, men samtidigt mer utsatta för olika typer av normer och ideal 
som inte minst presenteras av nöjesindustri och av aktörer på den kommersiella 
ungdomsmarknaden. I realiteten är möjligheterna att faktiskt välja eller välja bort 
dessa saker mer begränsade, av till exempel bakgrund eller livsvillkor. Det är också 
en tendens som inte bara kan iakttas hos tonåringar idag, utan något som blivit allt-
mer tydligt från de generationer som fötts under efterkrigstiden13. 

Betoningen på individens möjlighet till att själv bestämma över och forma sitt liv 
och sin identitet får även betydelse för förhållningssätt till religion. De brittiska 
religionssociologerna Linda Woodhead och Paul Heelas beskriver fenomenet som 
av-traditionalisering (de-traditionalisation)14. Denna ”trend” i modern religion ut-
trycks bland annat genom att individens egna erfarenheter blir viktigare än tradition 
eller transcendenta makter som auktoritet för religiösa värden och tro, och att dessas 
inflytande därmed försvagas; att individer nu i större utsträckning väljer och sätter 
samman en ”egen, personlig tro” med stöttande trosuppfattningar, strukturer och 
relationer än att välja de religiösa institutionernas föreskrivna ”paket”; samt att reli-
gion överlag tenderar att bli mer instrumentell och universell – det vill säga betydel-
sen av skillnader mellan och tillhörighet till en viss tradition och grupp luckras upp 
till förmån för religionens betydelse för individen. Dessa tendenser kommer till 
uttryck olika starkt i olika religiösa sammanhang, och det finns även tecken på mot-
trender som en ökad betoning på och betydelse för auktoriteter utanför individen. 
Men trenden påverkar även den som söker hålla sig till en viss tradition, så att denna 
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tillhörighet inte längre kan tas för ”given” utan alltmer behöver motiveras och aktivt 
upprätthållas. 

Några tidigare undersökningar av svenska ungdomars förhållande till religion vi-
sar på tendenser som stämmer ganska väl överens med den utveckling som beskrevs 
ovan. Det är fortfarande otvivelaktigt ett ”minoritetsbeteende” att vara aktiv i en 
religiös organisation bland svenska tonåringar. I tidigare forskning finns flera tecken 
som tyder på att ungas intresse för och engagemang i religiösa organisationer mins-
kar eller åtminstone stannat på en låg nivå. Andelen bland unga medlemmar i 
Svenska kyrkan som har en tro som överensstämmer med Svenska kyrkans officiella 
lära och besöker kyrkan några gånger om året är, enligt den undersökning som 
genomfördes 200415, omkring 17 procent. Detta bekräftas också av statistik över 
konfirmationens fortsatta nedgång under 1990- och början av 2000-talet16. Å andra 
sidan visar några studier på en större öppenhet och intresse hos unga för existentiella 
frågor och för en dimension av tillvaron utöver den jordiska än i föräldrageneratio-
nen17. Det är inte helt lätt att tolka dessa tendenser, men dock tycks intresset inte i 
första hand riktas mot transcendenta livsfrågor eller traditionella former av religi-
onsutövning som gudstjänster. Den kunskap, de svar och former för att söka religion 
som kyrkan erbjuder finns med på tonåringarnas ”karta” – det visar det faktum att 
närmare 40 procent fortfarande anser det värt att söka sig till konfirmation – men 
motiven för att engagera sig förändras och blir mer mångfacetterade. De frågor unga 
upplever som relevanta handlar framförallt om det ”immanenta”; om den nära livssi-
tuationen, och om de personliga behoven av utveckling och mening, samt jämlikhet 
mellan könen och mellan olika grupper i samhället. När klassiska religiösa frågor 
om synd, frälsning, gudsbild, skapelse finns med, är unga öppna för flera olika svar 
och flera arenor för att diskutera detta. 

Mot bakgrund av detta kan vi konstatera att ungas arenor för att möta och reflek-
tera över existentiella frågor åtminstone delvis ser annorlunda ut än för tidigare 
generationer. Fortfarande utövar familjen, skolan, den lokala miljön och de vänner 
som finns där och religiösa organisationer inflytande över hur och var unga möter 
religion, men dessa har förändrats under de senaste decennierna. Genom en ökande 
migration, ett ökat utbud av religiösa företeelser i medier och populärkultur, sam-
hällsorienterande religionsundervisning i skolan, samt ett ökat resande får dagens 
unga en vidare kunskap om andra kulturer och symboler än tidigare generationer18. 
Samtidigt har allt färre någon större egen förtrogenhet med och erfarenhet av någon 
religiös tradition. Detta kan göra deras bekantskapen med fragment från skilda tradi-
tioner ”hemlös”19. Ett uttryck som Ulf Sjödin använder om ungdomsgenerationen 
(undersökt i slutet av 1990-talet) är ”seeking without finding”20. 

Att förklara religiöst engagemang 
Dessa förändringar får konsekvenser för valet av teorier och metoder för en under-
sökning om varför unga engagerar sig i kyrkan. En av de mest använda sociologiska 
teorierna om varför människor blir religiösa kan vi kalla socialiseringsteorin21. Den 
utgår ifrån att religiös uppfostran har en avgörande betydelse för religiöst engage-
mang. Genom att växa upp i en religiös miljö får individen kunskaper, kompetens 
och vana som underlättar för henne att själv engagera sig i religiös verksamhet. Flera 
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svenska undersökningar under de senaste 20 åren visar också ett samband mellan 
hög grad av religiös socialisation i hemmet och religiöst engagemang som vuxen22. 
En stor konfirmandundersökning som genomfördes i slutet av 1990-talet23 visade att 
stöd i sociala nätverk av familj och kompisar för engagemang i kyrkan har stor bety-
delse för valet att konfirmeras liksom intresse för existentiella frågor24. 1997 gjordes 
en undersökning bland frivilliga ledare i Stockholms, Skara, Linköpings och Göte-
borgs stift samt EFS25. Den visade att för dessa tycks högre grad av religiös sociali-
sation och kyrklig erfarenhet skapa förutsättningar för ett längre engagemang och 
större önskan att integreras i församlingens övriga liv. Även kön har betydelse för 
religiöst engagemang visar tidigare forskning: kvinnor i alla åldersgrupper är mer 
engagerade och mer positivt inställda till religion än män. I Svenska kyrkans senaste 
medlemsundersökning visade sig unga killar generellt vara mer negativa till kyrkan 
och religion än andra grupper26. Detta tyder på att socialisationen i religiösa miljöer 
inte bara gäller vissa föreställningar och kunskaper, utan också ett visst beteende 
som stämmer bättre med socialt accepterade och uppmuntrade egenskaper och roller 
för kvinnor än för män. Socialisationsteorin brist är kanske att den bäst beskriver 
förhållanden där människor växer upp under självklara och fasta religiösa villkor, 
som i ett religiöst enhetssamhälle eller en tät, religiös subkultur. För generationer 
födda i Sverige i början av 1990-talet har dessa villkor, som vi såg ovan, förändrats. 
De platser som erbjuds av organiserad religion har fått konkurrens. Minskat religiöst 
engagemang i generationerna födda från mitten av 1900-talet gör att socialisationen i 
hemmet försvagas. Dessutom socialiserar inte bara föräldrar sina barn, som vi såg 
ovan, utan detta sker även på nya arenor där en mångfald av olika förhållningssätt 
till religion konkurrerar. 

En annan teori som fått stor spridning inom forskningen de senaste åren är teorin 
om rationella val eller utbudsteorin. I motsats till socialisationsteorin utgår den inte 
så mycket ifrån hur människors religiösa behov och kompetens förändras utan sätter 
fokus på det tillgängliga utbudet av religion. Utgångspunkten för teorin är att männi-
skor gör rationella val: de söker det de vill ha till minsta besvär och största nytta. De 
bedömer tillgängliga alternativ och väljer de religiösa rörelser och former som ger 
mest utbyte. Ett större utbud av olika religiösa alternativ leder enligt teorin till ökad 
religiös aktivitet, dels eftersom fler människor hittar det som passar just dem, och 
dels eftersom de olika religiösa aktörerna kommer att anpassa sig efter behoven för 
att klara sig i konkurrensen. Religion fungerar alltså efter samma principer som en 
marknadsplats. Förutom variation, antar teorin att framförallt rörelser som erbjuder 
absoluta sanningar och tydliga regler och mål får ett högt och stabilt engagemang. 
Även om dessa rörelser kräver höga ”investeringar” av sina medlemmar (särskilt i 
en kultur som betonar individens autonomi) lovar de hög och säker belöning och 
något unikt, som skiljer sig från den övriga kulturen. Höga investeringar ger dessut-
om, enligt tesen om minsta besvär och största nytta, ett starkt förpliktigande att stan-
na kvar i rörelsen. Även om teorin väckt mycket kritik, har den visat sig användbar 
inte minst för att studera betydelsen av hur den verksamhet som religiösa organisa-
tioner erbjuder ser ut, och hur den presenteras. 

Teorin om rationella val öppnar även för frågor om vilken nytta eller betydelse 
det religiösa engagemanget har för dem som är engagerade. Det gör även en teore-
tisk inriktning som utgår ifrån att drivkraften för religiöst engagemang handlar om 
sökande efter mening och tillhörighet. Människor söker sig till religion därför att det 
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ger dem en ram för att skapa mening och ordning i tillvaron, svar på existentiella 
frågor samt en social tillhörighet. Denna teori hjälper oss även att sätta fokus på de 
kvaliteter som människor söker i eller får ut av ett religiöst engagemang. I den un-
dersökning av ideella ledare vi nämnde tidigare ställdes frågan om motiv för enga-
gemang. De främsta drivkrafterna i hela gruppen handlade om att verksamheten var 
såväl rolig som meningsfull. Även den sociala sammanhållningen var betydelsefull, 
medan mer uttalat religiösa motiv och kompensation var mindre viktiga. Den ameri-
kanska forskaren Carol Lytch menar, utifrån sin studie av äldre tonåringar i tre olika 
kyrkor, att det som framförallt attraherade de unga som valt att engagera sig var 
tillhörighet, mening och möjligheter att utveckla sin kompetens27. Satsningar på 
”roliga” eller ”ungdomliga” aktiviteter verkade inte vara lika betydelsefulla. 

Christian Smith, forskningsledare för ett nationellt projekt om unga och religion i 
USA28, föreslår att religiöst engagemang kan ge positiva effekter för ungas sociala 
och psykologiska utveckling genom ett antal olika faktorer. Bland dessa finns sådant 
som även andra, icke-religiösa organisationer kan ge, som täta nätverk, kontakter 
med sammanhang utanför det lokala, organisations- och ledarskapsvana och kultu-
rell kompetens. Men religiösa organisationer erbjuder också något unikt: specifika 
värden och moraliska riktlinjer grundade i berättelser och traditioner som utgår ifrån 
en över-mänsklig (transcendent) auktoritet, sammanhang och mönster för andliga 
erfarenheter som kan förankrar dessa värden, förebilder som lever efter dessa, samt 
trosföreställningar och praktiker förankrade i dem för att hantera svåra situationer. 
Dessutom erbjuder religiösa församlingar på ett sätt som få andra organisationer 
relationer över generationsgränser. 

Smith betonar att dessa faktorer måste ses som samverkande och ömsesidigt för-
stärkande. Det leder oss slutligen in på frågan om betydelsen av de faktorer som 
olika teorier pekar ut – socialisation, utbud samt vissa erfarenheter och betydelser – 
för kontinuitet i engagemanget, det vill säga för att unga ska vilja fortsätta vara med 
i kyrkans verksamhet. Som vi såg ovan visar tidigare svenska studier att religiös 
socialisation tycks ha störst betydelse för kontinuiteten. Genom att tidigt i livet fost-
ras in i religiös tro och kontakt med kyrkan formas en vana att vara med i kyrkan, 
men också en förtrogenhet med de mönster för språk, beteende osv som finns där. 
Ett annat begrepp för denna förtrogenhet, lånat från teorin om det rationella valet, är 
”religiöst humankapital”29. Detta består av religiös kunskap, förtrogenhet med den 
egna kyrkans lära och riter samt vänskapsband inom den egna församlingen. Jonas 
Bromander använder begreppet ”kyrklig kompetens”, vilket består av religiös socia-
lisation, kontakt med Svenska kyrkan samt ideologisk närhet till Svenska kyrkans 
lära. En central tanke i detta resonemang är att en hög grad av religiöst humankapital 
eller kyrklig kompetens innebär en större sannolikhet att bli kvar i samfundet. De 
olika delarna i kapitalet/kompetensen förstärker varandra: att fortsätta delta i verk-
samheten blir ett sätt att förvalta och stärka/bekräfta den kompetens individen tilläg-
nat sig genom socialisation. Religiöst humankapital eller kyrklig kompetens blir 
därmed såväl en förutsättning för som en konsekvens av kyrklig aktivitet. I de ame-
rikanska studier som nämndes ovan var en nyckel för ett kontinuerligt engagemang 
även erfarenheter som förankrar den tro och de värden som samfundet lär ut i det 
egna livet. Socialisation och erfarenheter är således ömsesidigt förstärkande. 

De tre teorier om religiöst engagemang som kort presenterats i detta avsnitt pekar 
på olika faktorer som kan förklara varför unga engagerar sig eller inte i religiösa 
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organisationer. Var för sig ger de möjlighet att ställa frågor och tolka resultat om 
betydelsen av dessa olika faktorer. Men tidigare studier visar framförallt att teorierna 
lyfter fram olika delar eller aspekter av det religiösa engagemanget, och att ingen av 
dem på egen hand kan förklara hela bilden. Religiös socialisation, det sätt på vilket 
en församling organiserar och presenterar sin verksamhet, och de erfarenheter unga 
gör i församlingen samverkar för att skapa religiöst engagemang hos dem. Detta gör 
det svårt att på något enkelt sätt se samband mellan orsak och verkan. Med utgångs-
punkt i diskussionen ovan kan vi tänka oss följande hypoteser för varför unga väljer 
kyrkan och väljer att finnas kvar där30: 

Fem hypoteser 
1. Familjen ger en primär religiös socialisation. Denna ger en viss religiös eller 

kyrklig kompetens som består av kunskap om kyrkans lära, tro som ligger nära 
denna, förtrogenhet med ritualer etcetera. 

2. För att få unga att fortsätta engagera sig över längre tid verkar den religiösa 
socialisationen ha störst betydelse 31. Även erfarenheter som förankrar den tro 
och de värden som samfundet lär ut i det egna livet har stor betydelse för konti-
nuiteten. 

3. Engagemang i församlingen under ungdomsåren kan förstärka den kyrkliga 
kompetensen, genom erfarenheter av mening, social samhörighet som bekräftar 
tidigare erfarenheter och kunskaper, samt möjligheter att utvecklas. Detta kan 
ses som en ”sekundär socialisation” in i kyrkans tro och sammanhang. 

4. En medveten satsning på utbudet kan i viss mån väga upp en svag förankring i 
kyrkans tro hemifrån och i individens egen tro när det gäller att attrahera unga 
till verksamhet. Detta tyder på att unga som inte har religiös socialisation kan at-
traheras av kyrkan genom satsning på utbud, men de behöver tillägna sig kom-
petensen för att bli kvar. Detta kan ske genom att församlingen skapar möjlighe-
ter för erfarenheter enligt ovan. 

5. Religiösa organisationer som erbjuder både social tillhörighet/nätverk, kompe-
tens och värderingar som individen kan ha nytta av i livet, och erfarenheter, red-
skap och förebilder som förankrar dessa värden i en tradition/tolkningsram och 
en social tillhörighet ger de bästa förutsättningarna för fortsatt engagemang. 

Med utgångspunkt i dessa hypoteser vill vi i denna studie undersöka om och i så fall 
på vilket sätt skillnader i religiös socialisation påverkar våra frågeställningar, bety-
delsen av utbudets – verksamhetens – karaktär för varför unga vill vara med i kyr-
kan, samt om engagemanget har olika betydelse för unga med olika bakgrund och i 
olika typer av församlingar. 

Att mäta religiöst engagemang 
Hur ska då religiöst engagemang mätas? Inom religionsvetenskapen talar man om 
religion som ett fenomen med olika dimensioner: Tros-, upplevelse-, kunskaps- och 
konsekvensdimensionen samt religiös praktik32. Religionssociologin i Sverige har 
traditionellt använt vissa mått för religiös aktivitet, som gudstjänstbesök, bön och 

Diakonivetenskapliga institutets skriftserie 14 18 



Lövheim & Sjöborg: Varför kyrkan? 

bibelläsning. Som mått på en hög grad av religiös tro har till exempel ”tro på en 
personlig Gud” samt självbeteckningen ”jag är kristen” används. I tidigare genera-
tioner kunde forskare kanske förutsätta vissa samband mellan dessa dimensioner, 
men i takt med religiös förändring under slutet av 1900-talet har dessa alltmer kom-
mit att kritiseras. Mot bakgrund av vad studier om ungas religiositet visar kan man 
ställa sig frågan hur väl dessa mått egentligen stämmer överens med människors 
förhållningssätt till religion i början av 2000-talet. Dessa mått ligger också närmast 
en så kallad substantiell religionsdefinition, som utgår från religionens innehåll, det 
vill säga föreställningar och handlingar relaterade till något transcendent33. Sedan 
slutet av 1960-talet har forskare dock alltmer kommit att använda även så kallade 
funktionella definitioner, som betonar religionens funktion som meningsskapande 
för individer och samhällen. Sådana definitioner täcker in ett bredare spektrum av 
orsaker till religiöst engagemang samt den betydelse det kan ha för individen, som 
diskuterades ovan – till exempel gemenskap, trygghet och mening. Därför har de 
alltmer kommit att användas i studier om religionens förändrade uttryck och bety-
delse i det moderna samhället. Dock finns det en poäng med att anknyta till sådana 
mått och definitioner som använts i tidigare studier av religiöst engagemang i Sveri-
ge, nämligen möjligheten att göra jämförelser med resultat från sådan forskning. 

I det här sammanhanget vill vi påminna om att man kan ifrågasätta de svarsalter-
nativ vi använder för att undersöka exempelvis gudsuppfattning34. Är en bild av Gud 
som en personlig högre makt närmare kyrkans officiella än bilden av Gud som en 
kraft inom varje människa? Ska en transcendent gudsbild nödvändigtvis tolkas som 
mer nära kyrkans officiella bild jämfört med en immanent gudsbild? Den studie 
bland frivilliga ledare vi tidigare nämnt35, tyder på att det i synnerhet Stockholms 
stift är vanligare med förkunnelse och undervisning som för vidare en immanent 
gudsföreställning. Vi får anledning att återkomma till detta när vi presenterar resul-
taten, och i analysdelen. 

I den här undersökningen har vi valt att utgå från båda de ovan beskrivna synsät-
ten på religion. I enkätundersökningen har vi frågat efter religiös tro och religiöst 
engagemang i enlighet med en snävare definition och med tidigare svenska under-
sökningar, framförallt den tidigare nämnda ledarstudien. När vi i intervjuerna disku-
terar om motiv för samt erfarenheter och betydelse av att vara med i kyrkans sam-
manhang närmar vi oss snarare en bredare definition av religion, där även betydelser 
som mening, nytta, trygghet kan ingå. Därmed söker vi täcka in fler dimensioner av 
vad engagemanget i en religiös organisation som Svenska kyrkan innebär för de 
unga som är aktiva. Slutligen behöver även något om vår användning av begreppet 
”kyrkan” nämnas. I enkäten har vi försökt tydliggöra när frågor handlar om Svenska 
kyrkan som nationellt trossamfund (till exempel i frågan 20 ”Vilka av följande ord 
tycker du passar in på kyrkan (i allmänhet)”), och när det handlar om den lokala 
kyrkan i betydelsen den kyrkolokal dit de går för att vara med i olika aktiviteter (t ex 
i fråga 13 ”Vad gör du när du är i kyrkan (här menar vi den kyrka där du är med nu)?”). Vi är 
dock medvetna om att dessa gränser är flytande för såväl äldre som unga i vardagens 
tal och tänkande om ”kyrkan”. Det kan också vara svårt att göra en skillnad mellan 
vad kyrkan betyder för mig själv, och för andra eller i mer generell mening. I inter-
vjuerna använder ungdomarna ofta bara ordet ”kyrkan”, och eftersom fokus där 
legat på deras egna erfarenheter av den lokala kyrkan har vi i analyser i första hand 
utgått ifrån att det är detta de menat. Där ”kyrkan” används i mer allmän mening, har 
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vi utifrån sammanhanget försökt göra en bedömning om hänvisningen gäller hela 
församlingen (om där finns flera kyrkolokaler), Svenska kyrkan i stiftet eller som 
nationellt trossamfund. I vår analys använder vi själv begreppet ”kyrkan” när vi 
hänvisar till den lokala kyrkan, och ”Svenska kyrkan” när vi hänvisar till erfarenhe-
ter i mer allmän mening. 
                                                           
 
 
5 Ungdomsstyrelsen 2003, 2004. För en sammanställning och diskussion av under-
sökningar från 2000-talet, se Lövheim 2005. 
6 Oscarsson 2002. 
7 Lindberg et al 2005. 
8 Ungdomsstyrelsen 2003. 
9 Vogel et al 2003. 
10 Uppgifterna i detta avsnitt är hämtade från Ungdomsstyrelsen 2003:101–113 och 
2005:33. 
11 Se till exempel Weilenman 2001, Lövheim 2004, Sjöborg 2006, Bolin 1996, Clark 
2003. 
12 jmf Giddens 1991, Ziehe 1994. 
13 Pettersson 1988. 
14 Woodhead & Heelas 2000:342-347. 
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din (2001). 
18 För mer forskning och diskussion om förändrade arenor se t ex von Brömssen 
2003, Bossius 2003, Larsson 2003, Sjöborg 2006, Lövheim 2004. 
19 Liljas Stålhandske 2005; Sjöborg 2006. 
20 Sjödin 2001: 148. 
21 Utgångspunkten för denna indelning av olika teorier är hämtad från Furseth & 
Repstad 2005:151. 
22 Se till exempel Gustafsson 2000: 45-53. 
23 Straarup & Winquist-Holman 1998. 
24 Sjöborg 1998:82; Straarup 1998:58. 
25 Bromander 1999. 
26 Bromander 2005b: 58, 152, 185 
27 Lytch 2004:9, 23. 
28 National Study of Youth and Religion – www.youthandreligion.org 
29 Bromander 2001: 72-75, jmf Iannaccone 1990. 
30 jmf Lytch 2004:13. 
31 Detta stöds även av resultat från konfirmandundersökningen 1998, där den största 
gruppen som hoppade av efter en kort tid inte hade religiös bakgrund eller stark tro 
(Straarup 1998:115, 122). 
32 Se till exempel Furseth & Repstad  2005: 40. 
33 När vi i fortsättningen använder begreppen ”transcendent” respektive ”immanent” 
hänvisar dessa till föreställningar om det gudomliga som något bortom den värld vi 
kan erfara och bevisa genom våra sinnen (empiriskt), respektive inom denna värld. 
34 Bäckström, Edgardh Beckman, Pettersson 2004: 235f. 
35 Bromander 1999. 
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Stockholms stift 
I Stockholms stift lever 1 826 287 människor36. Stiftet omfattar 20 procent av lan-
dets befolkning, på en yta som motsvarar 2 procent av landets areal. Befolkningen i 
Stockholm är yngre, och andelen högutbildade är högre jämfört med i landet i övrigt. 
Stockholms stift är även speciellt på det sättet att det är mer urbaniserat och tättbe-
folkat, liksom att det är mer internationellt sett till sina invånare. 25 procent av be-
folkningen i Stockholms stift har utländsk bakgrund (utrikes födda samt födda i 
Sverige med två utrikes födda föräldrar). Motsvarande andel i landet som helhet är 
16 procent.  Mellan olika kommuner i Stockholmsområdet finns dock stora skillna-
der i det här avseendet37. Jämfört med många andra stift i Svenska kyrkan är också 
Stockholm annorlunda genom dess storstadskaraktär – med allt vad det innebär av 
urbana miljöer, kulturellt utbud och mångfald, närvaron av såväl politiska som me-
diala centrala institutioner, stor rörlighet i befolkningen genom inflyttning samt 
migration, in- och utpendling etcetera. Men samtidigt som det finns stora skillnader 
vad gäller nämnda socioekonomiska variabler mellan Stockholms stifts olika för-
samlingar, tycks dess församlingar vara mer homogena, jämfört med situationen i 
många andra stift38. 

Storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö kan ses som innovations-
centra, vilket innebär att från dessa sprids nya idéer och kulturella mönster – från 
centrum till periferi (ett s.k. diffusionsperspektiv39). Därför kan det finnas anledning 
att som religionssociolog särskilt studera centrum för att försöka förstå vilka trender 
och förändringar som på viss sikt kan tänkas få spridning till andra delar av det sam-
hälle som utgör omland eller periferi i förhållande till detta centrum. Om unga män-
niskor i Storstockholm förhåller sig till Svenska kyrkan på ett visst sätt skulle det 
med andra ord kunna vara av intresse inte bara för kyrkan i Stockholm, utan även för 
andra delar av landet, eftersom det sannolikt säger något om hur också människor i 
andra delar av landet resonerar eller kommer att förhålla sig till kyrkan inom en inte 
alltför avlägsen framtid. 

När det gäller verksamhet bland ungdomar är Stockholms stift intressant både 
genom att där finns stora utmaningar men också exempel på strategier för att möta 
dessa. Det visar den undersökning om frivilligt engagerade ledare som genomfördes 
av Svenska kyrkans unga i Stockholms stift 199740. Frivilliga ledare i stiftet är, i 
förhållande till andra stift, förhållandevis unga. De visar en lägre grad av vad som 
tidigare beskrevs som kyrklig kompetens; ungefär var fjärde i undersökningen hade 
en religiös socialisation med sig hemifrån, samt såg sig som kristna i en traditionell 
mening. Även bön- och bibelläsningsvanor var lägre i stiftet i jämförelse med andra 
regioner. Stockholms stift tycks dock vara mer framgångsrika i att attrahera unga 
killar att vara ledare än andra stift. Jonas Bromander föreslår i sin diskussion av 
studiens resultat, att en orsak skulle kunna vara stiftets ansträngningar när det gäller 
rekryterings- och utbildningsfrågor. I Stockholms stift uppgav betydligt fler pastorat 
än på andra ställen att de hade en plan för ledarrekrytering, en uttalad ledarutbild-

 21



Studien 

ning, samt planer för att integrera unga ledare i församlingsarbetet. Dock är kontinu-
iteten och de unga ledarnas förankring i Svenska kyrkan ett problem i stiftet. 
Genomströmningen är hög, ledarnas engagemang tycks i första hand vara inriktat på 
konfirmandverksamheten, och ledarnas främsta drivkraft för engagemanget är de 
sociala relationerna. Ledarengagemanget tycks därmed framförallt fungera som en 
direkt fortsättning på den egna konfirmationen. Bromander föreslår att ett sätt att 
möta dessa utmaningar kan vara att söka strategier för att möta ledarnas ”icke-
traditionella” religiösa förutsättningar, samt att hjälpa dem att hitta ytterligare driv-
krafter eller mening i sitt arbete så att de väljer att stanna något längre. Dessa utma-
ningar och tankar om strategier har flera beröringspunkter med de frågor som disku-
terades i det föregående avsnittet, närmare bestämt teorier om samband mellan reli-
giös socialisation, utbud och erfarenheter som utvecklar (religiös) kompetens. Dessa 
teorier tillsammans med tidigare erfarenheter från studier om situationen inom ung-
domsverksamheten i Stockholms stift blir därför spännande utgångspunkter för en 
studie som utförs närmare tio år senare. 

Församlingarna i studien 
I Stockholms stift finns 70 av landets cirka 2200 församlingar. Bland dessa finns 
innerstadsförsamlingar, förortsförsamlingar, församlingar som är de invandrartätaste 
i landet, fritidsortsförsamlingar och landsbygdsförsamlingar. I studien Medlem i 
Svenska kyrkan (2005) gör Jonas Bromander en klassindelning av landets försam-
lingar. Den utgår från demografiska och socioekonomiska variabler: total folk-
mängd, andelen kyrkotillhöriga, genomsnittlig beskattningsbar förvärvsinkomst, 
invandring (andelen icke svenska medborgare av folkmängden), flyttnetto (andelen 
inflyttade i förhållande till utflyttade i procent av andelen kyrkotillhöriga), respekti-
ve generationsskifte. Med hjälp av dessa faktorer skapar han sju olika församlings-
klasser för att jämföra församlingar med varandra. Utifrån de klasserna ser man att 
församlingarna i Stockholms stift är speciella i förhållande till landet i övrigt, fram-
för allt genom en högre inkomstnivå: Inte mindre än 45 procent av stiftets försam-
lingar hamnar i den kategori som Bromander kallar ”gräddhylla”, och dryga 14 
procent i den så kallade ”mindre gräddhyllan”41. Kategorin ”medelort med hög 
inkomst” samlar hela 30 procent av församlingarna, och ”Multikultistaden”, slutli-
gen, utgörs av 7 procent eller fem av stiftets församlingar. För denna undersökning 
eftersträvade vi att ta med församlingar från alla de församlingsklasser i Bromanders 
modell som är representativa för stiftet: ”gräddhylla”, ”mindre gräddhylla”, ”medel-
ort med hög inkomst” respektive ”multikultistad”. Men det fanns också önskemål 
från stiftet om vilka församlingar som borde ingå i projektet. Stiftets projektgrupp 
föreslog församlingar utifrån kriteriet att man hade en relativt stabil ungdomsverk-
samhet som innefattade unga i åldrar från 13–19 år, vilket verkade rimligt. Det är 
onekligen lättare att samla in tillräckligt antal enkäter för en undersökning om varför 
unga engagerar sig i kyrkan om det finns en ungdomsverksamhet i församlingen än 
om det inte gör det. Samtidigt kan ett sådant sätt att gå tillväga ifrågasättas om det 
även finns en önskan att kunna dra generella slutsatser om alla stiftets församlingar. 
Med ett urval som enbart baseras på de önskade kriterierna är det inte osannolikt att 
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materialet kommer att få en övervikt av församlingar som kan betecknas som ”lyck-
ade exempel” när det gäller ungdomsverksamhet. 

För att kunna föra en diskussion om ifall och i så fall hur församlingar, som över 
tid haft en stabil ungdomsverksamhet, är speciella, bedömde vi att det vore bättre att 
ha tillgång till material också från församlingar som inte har en lika framgångsrik 
historik och nu-situation. Av dessa skäl, det vill säga att täcka in olika församlings-
klasser samt församlingar med både tidigare stabil ungdomsverksamhet och de med 
en svagare sådan, tillfördes ytterligare några församlingar – dock med reservationen 
att de hade något slags ungdomsverksamhet. Till sist kom elva församlingar att ingå 
i projektet: Ekerö, Finska, Huddinge, Kista, Nacka, Spånga, Tumba, Täby, Vantör, 
Vällingby samt Österåker-Östra Ryd. I förhållande till Bromanders församlingsklas-
ser (som alltså är benämnda utifrån nämnda kriterier i förhållande till en nationell 
jämförelse) representerar de ingående församlingarna ”gräddhylla” (6 st), ”multikul-
tistad” (2 st), ”mindre gräddhylla” (1 st), respektive ”medelort med hög inkomst” (1 
st). Finska församlingen är icke-territoriell och går inte att klassificera enligt Bro-
manders grupper. Sammantaget innebär detta att de församlingar som kom att ingå i 
studien är förhållandevis representativa för Stockholms stift, på en allmän nivå, vad 
avser demografiska och socioekonomiska faktorer. 

I analysen av materialet har vi dock valt att inte (bara) utgå från dessa försam-
lingstyper. Det beror dels på att, som framgår i avsnittet om enkätundersökningen, 
antalet inkomna svar från de olika församlingarna blev ganska ojämnt fördelat i 
förhållande till dessa typer: kategorin ”gräddhylla” samlade 76 procent av alla svar, 
vilket gjorde att vi inte bedömde det som så meningsfullt att arbeta utifrån en sådan 
kategorisering. Detta var det ena skälet till att vi beslöt att göra en annan indelning. 
Det andra skälet var, som diskuterades ovan, att en mer intressant utgångspunkt för 
att diskutera skillnader och likheter mellan församlingarna borde vara deras ung-
domsverksamhet. I linje med vad som nämndes i inledningen finns för en församling 
som vill söka förstå och handla strategiskt i sin omvärld faktorer som är mer eller 
mindre möjliga att påverka. Socioekonomiska faktorer i omgivningen är viktiga att 
känna till, men svårare för en församling att göra något åt än till exempel ungdoms-
verksamhetens karaktär. Konfirmationen är traditionellt sett den tidpunkt då ungdo-
mar mer direkt bjudits in till Svenska kyrkans verksamhet, men vi kände också till 
att flera av de församlingar som av stiftet valts ut för studien medvetet arbetat med 
att vidga verksamheten till att även nå unga före och efter konfirmationen. Därmed 
kunde det vara intressant att studera vilken betydelse ett bredare utbud kan få när det 
gäller unga människors skäl till att vara engagerade i kyrkan.  Ett slutligt skäl för att 
dela in församlingarna i olika kategorier och inte redovisa dem separat, handlar om 
forskningsetik. I en del församlingar är antalet svarande litet, och risken att kunna 
identifiera enskilda svarande ungdomar blir då för stor. 

För att skapa de kategorier vi framförallt utgår ifrån i vår analys valde vi därför 
att utgå från statistik kring ungdomsverksamheten i de ingående församlingarna. 
Uppgifterna rörde utvecklingen 2000-2004 och hämtades från Kyrkostatistiken, 
respektive material insamlat inom Stockholms stift42. Utifrån kriterierna a) delta-
gande respektive b) bredd i utbudet av aktiviteter skapades fyra nya församlingsklas-
ser. Utgångspunkt för deltagande har varit antalet deltagare år 2004 i regelbundna 
grupper i åldrarna 13–19 år, beräknat som andel av befolkningen i samma åldrar i 
församlingen. Alla församlingar redovisar dessutom antal som besökt öppen verk-
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samhet samt unga ledare, men då antalet för dessa verksamheter kan antas vara svå-
rare att bedöma än för dem som regelbundet deltar i grupper har vi främst utgått från 
dessa siffror. Utgångspunkt för bredd i utbudet har varit uppgifter om vilka former 
av verksamhet som erbjöds av församlingarna under samma år. I princip samtliga 
församlingar erbjuder konfirmationsläsning, någon form av ungdomsgrupp samt kör. 
Några av dem har dessutom utvecklat andra former av verksamhet som till exempel 
skolverksamhet, ledarutbildning, café/öppet hus, och alternativa grupper som tjej-
/killgrupper, teatergrupper etc. Ett sådant utbud har vi kategoriserat som ”högt verk-
samhetsutbud” enligt nedan. Om vi kombinerar dessa utgångspunkter får vi fyra 
församlingsklasser enligt nedanstående figur43: 

Figur 1. Fyra församlingstyper. 

 Verksamhetsutbud 
Deltagande  
i regelbundna grupper 
som andel av befolkning-
en 13-19 år 2004 

Lågt (konfirmander, ung-
domsgrupp, kör) 

Högt (dessutom skolverk-
samhet, ledarutbildning, 
café/öppet hos, alternativa 
grupper) 

Lågt (<3 procent) Konventionellt arbetande, 
svaga församlingar 
(n=214) 

Brett satsande, svaga 
församlingar (n=76) 

Högt (>3 procent) Konventionellt arbetande, 
starka församlingar 
(n=113) 

Brett satsande, starka 
församlingar (n=452) 
 

Beteckningarna för dessa församlingsklasser ska inte ses som värderande. Den 
”konventionellt arbetande, svaga församlingen” utmärks således av att antal delta-
gande i regelbunden gruppverksamhet år 2004 var lägre än 3 procent av andelen 
unga mellan 13–19 år i församlingen som helhet, samt att den verksamhet som er-
bjuds var ”konventionell” i betydelsen att den är begränsad till ”kärnverksamheten” 
konfirmation, ungdomsgrupp samt kör. Den ”konventionellt arbetande, starka för-
samlingen” har samma utbud, men här var antalet deltagande i verksamheten över 3 
procent. Den ”brett satsande, svaga församlingen” erbjuder även andra verksamheter 
som ledarutbildning eller café, men antalet som regelbundet finns i verksamheten 
låg under 3 procent. Den ”brett satsande, starka församlingen” slutligen har både ett 
bredare utbud än kärnverksamheten, och andelen som besöker regelbundna grupper 
är högre än 3 procent. 

Även denna indelning av de församlingar som ingår i studien innebär några pro-
blem. Som tabellen visar innefattar den klass vi kallat ”brett satsande, starka försam-
lingar” drygt hälften av alla svarande. Att indelningen endast grundar sig på antal 
som deltar i regelbunden gruppverksamhet innebär att en del av de unga som söker 
sig till andra typer av verksamhet, dvs en del av dem som ingår i ett högre utbud, 
inte finns med i beräkningen. Detta drabbar framförallt den ”brett satsade, svaga 
församlingar” som också är den minsta i materialet. Trots dessa problem bedömer 
vi, utifrån ovanstående diskussion, denna indelning i församlingsklasser som mer 
relevant för vår analys än Bromanders indelning i församlingstyper. 
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Enkäten 
För att få kunskap om vad som får unga människor att engagera sig i Svenska kyr-
kan ligger det nära till hands att fråga dem själva. För att lyfta fram just ungas egna 
röster har vi genomfört dels en enkätundersökning, dels en rad intervjuer. Först 
kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga när det gäller enkäten. Under augusti och 
september 2005 tog vi fram ett enkätformulär med utgångspunkt i de frågeställning-
ar som låg till grund för undersökningen samt i tidigare undersökningar av framför 
allt ungas engagemang i Svenska kyrkan. Frågeformuläret stämdes av med stiftets 
projektgrupp respektive dess referensgrupp bestående av medarbetare från de delta-
gande församlingarna. Vi genomförde också pilottester med ungdomsgrupper i olika 
åldrar i Svenska kyrkan i Uppsala för att kontrollera att enkätfrågorna var begripliga 
och instruktionerna tydliga nog och därmed säkerställa enkätens användbarhet. En-
käten, som återfinns i rapportens appendix, fokuserar framförallt på erfarenheter av, 
attityder till och förväntningar på kyrkans verksamhet. Den ger också information 
om de svarandes bakgrund (kön, ålder, utbildning, etnicitet), deras tidigare kontakter 
med kyrkan, tro samt aktiviteter i kyrkan. Av värde är också att belysa den kyrkliga 
aktivitetens relation till övriga sfärer i ungas liv: var tro och religion diskuteras i 
vardagen liksom övriga fritidsintressen. Frågorna samt resultatet från enkätstudien 
redovisas närmare i nästa avsnitt/kapitel. 

Enkätundersökningen genomfördes i de elva församlingar som deltog i studien. 
Den riktades till samtliga deltagare i öppen verksamhet och gruppverksamhet i åld-
rarna 13–19 år under oktober månad 2005. Avsikten var att göra en totalundersök-
ning bland deltagarna, på det sättet att alla som deltog i dessa verksamheter skulle 
besvara enkäten. Enkäterna delades ut bland deltagarna av anställda i församlingar-
na, i enlighet med instruktioner som givits av forskarna vid en gemensam samling, 
och fylldes i under ordinarie verksamhetstid i kyrkans lokaler. Utöver de enkäter 
som på detta sätt delades ut till nu aktiva unga i församlingarna, genomfördes ett 
utskick av enkäten till tidigare engagerade. Att även inkludera unga som lämnat 
verksamheten såg vi som värdefullt för att kunna skapa en jämförelsegrupp till de 
unga som nu är aktiva, vad gäller skäl till att vilja vara med i kyrkans verksamhet 
och dess betydelse. Även dessa enkäter distribuerades från församlingarna (utan 
påminnelser)44. 

Tabell 2. Studiens empiriska material 

  Totalt Engagera-
de 

Tidigare 
engagerade 

Enkäter Vid ungdomsverksamhet i kyrkan 838 838  
 Via brevutskick 28  28 
Intervjuer Antal individer intervjuade enskilt 13 4 9 
 Antal individer intervjuade i grupp 26 26  

Sammantaget föreligger 866 enkäter. Beroende på hur verksamheten såg ut i de 
olika församlingarna finns det en betydande variation i hur många enkäter som 
kommit in från olika församlingar. Täby församling bidrar till exempel med omkring 
30 procent av alla insamlade enkäter, vilket delvis kan förklaras med att församling-
en befolkningsmässigt vid undersökningstillfället var landets största. Dessutom har 
församlingen under flera års tid arbetat aktivt med att bygga upp ett ungdomsarbete. 
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Huddinge, Tumba, Österåker, Nacka, Ekerö bidrar med mellan 50 och 100 enkäter 
vardera, och sedan följer ett antal församlingar med mellan 16 och 50 enkäter varde-
ra. Det tycks också variera från församling till församling i vilken utsträckning man 
lyckats inkludera samtliga verksamhetsgrupper i undersökningen. Alla verksamheter 
hade heller inte kommit igång eller ordnades inte vid tiden för enkätinsamlingen. 
Detta hindrar inte att det verkar rimligt att dra slutsatsen att det var en stor andel av 
dem som deltog i verksamheten den aktuella perioden som medverkade i enkäten, 
även i de församlingar som har inlämnat ett litet antal enkäter. 

Intervjuerna 
Hur många, hur starkt eller vilket är viktigast är frågor som man kan få fram genom 
att använda en enkät. En undersökning som söker svar på frågor av den typen som 
ställts i projektet ”Barns och ungas röster” behöver ofta kompletteras med intervjuer, 
som ger möjlighet till en rikare förståelse för nyanser, sammanhang och hur olika 
faktorer kan hänga samman för att till exempel skapa eller inte skapa en känsla av 
”hemmahörighet”. Därför genomförde vi också sammanlagt intervjuer med 39 unga 
i de olika församlingarna, med syfte att följa upp och fördjupa de resultat och nya 
frågor som enkätundersökningen gav. Intervjupersonerna rekryterades med hjälp av 
enkäten, på det sättet att den som var intresserad av att delta i en intervju uppmana-
des skriva sitt namn och telefonnummer i en särskild ruta i enkäten. Urvalet av in-
tervjupersoner från den grupp som anmält intresse gjordes för att få intervjupersoner 
från samtliga deltagande församlingar, åldersgrupper, och typer av verksamhet. 
Eftersom det enligt andra studier är vanligare att killar inte engagerar sig i kyrkan 
ville vi få en rikare bild av om deras motiv för att fortsätta respektive sluta skilde sig 
från tjejernas. Därför intervjuade vi en större andel killar jämfört med deras andel i 
enkätmaterialet, sammanlagt 16 killar och 23 tjejer. Intervjuer som metod lämpar sig 
bättre för tonåringar än för yngre åldersgrupper, där till exempel observationer kan 
vara en mer lämplig metod. Att även arbeta med dessa metoder skulle dock kräva 
mer resurser i form av tid och forskarinsatser än vad som gavs inom ramen för detta 
projekt. På grund av dessa skäl, samt de etiska skäl som diskuteras i nästa avsnitt, 
valde vi att begränsa vårt urval till unga mellan 13–19 år. 

Vi genomförde 13 enskilda intervjuer, och 6 gruppintervjuer under mars och april 
2006. Gruppintervjuer genomfördes i form av så kallade fokusgruppintervjuer45. Det 
innebär att en grupp intervjupersoner, cirka 4-6, gärna homogena och redan befintli-
ga grupper, samtalar kring ett tema som bestämts av forskaren. Fördelar med en 
sådan intervju är att man minskar intervjuarens styrande roll, och drar nytta av dy-
namiken mellan deltagare på ett sätt som ligger närmare hur ungdomar till vardags 
resonerar kring frågan. Gruppintervjuer kan även passa bättre för yngre tonåringar, 
som ofta tycker det är lättare att uttrycka sina åsikter i diskussion med andra än i ett 
enskilt samtal med en främmande vuxen (intervjuaren). En nackdel är att den enskil-
da ungdomen kanske inte kommer till tals eller får prata till punkt i samma utsträck-
ning som vid en enskild intervju med en forskare. Det kan också finnas känsliga 
eller personliga aspekter som intervjupersonen undviker att tala om inför (vissa) 
jämnåriga. Enskilda intervjuer har sin styrka i att de ger goda möjligheter att studera 
skillnader mellan individer, fördjupa mönster av hur till exempel bakgrundsfaktorer 
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och motiv hänger samman, följa en enskild individs berättelse (tidsperspektivet), 
samt skapar större anonymitet och rum för ”känsliga” frågor. 

Därför har vi både genomfört fokusgruppintervjuer och enskilda intervjuer. Det 
gav oss också möjlighet att, inom ramen för undersökningens begränsade tid, höra 
fler röster genom att få med så många intervjupersoner som möjligt. I kategorin 
tidigare engagerade har samtliga (9 personer) intervjuats enskilt. Fokusgrupper har 
vi genomfört i en grupp killar som är involverade i ledarutbildning och engagerade 
som frivilliga ledare, samt en grupp tjejer som sjunger i kör, och slutligen i två för-
samlingar som vi valde på grund av att deras förutsättningar skilde sig från andra 
församlingsklasser. Därmed sökte vi få en så god spridning som möjligt av intervju-
personer inom de i studien ingående församlingarna. 

Intervjuerna har genomförts av författarna (alla utom tre, som genomförts av stu-
denten Susanna Landfeldt) efter en gemensam intervjuguide för att säkerställa jäm-
förbarhet mellan intervjuerna. Intervjuguiden var tematiskt strukturerad46, och om-
fattade bland annat frågor om de första kontakterna med och erfarenheterna av kyr-
kan, betydelsefulla händelser i kyrkan, hur engagemanget presenteras för och upp-
fattas av familj och kompisar, vad som är speciellt med att vara med i kyrkan, 
betydelsen av de olika skäl som framkom som tydliga mönster i analysen av enkät-
materialet, samt hur de unga såg på sin relation till kyrkan i framtiden. I intervjuerna 
med de tidigare engagerade frågade vi också om vad som gjort att de slutat engagera 
sig. Intervjuerna sträckte sig mellan 45-90 minuter. Samtliga har spelats in och tran-
skriberats, och omfattar sammanlagt cirka 140 sidor text. 

Etiska aspekter 
Enligt de etiska riktlinjer som tillämpas av Vetenskapsrådet är det viktigt både för 
den vetenskapliga kvaliteten och för att skydda de personer som deltar i en under-
sökning, att iaktta fyra viktiga grundprinciper. De är information, samtycke, konfi-
dentialitet, respektive nyttjandekravet. Med kravet på information menas att svars-
personer måste få reda på vad syftet med undersökningen är, hur den ska genomfö-
ras, vilka som är ansvariga för den och i vilket sammanhang den ska redovisas. Kra-
vet på samtycke, innebär att svarspersoners medverkan måste vara frivillig, och att 
de måste kunna avbryta sin medverkan i till exempel en intervju. Dessa två punkter 
är av särskild betydelse när det som i detta fall rör sig om unga människor. Gränsen 
för att själv kunna lämna ett så kallat informerat samtycke går vid 15 år. Under den-
na ålder anses nämligen inte svarspersonen själv kunna bedöma konsekvensen av att 
delta eller ej i en undersökning. Därför måste en forskare som vill göra en undersök-
ning där människor under 15 år deltar informera målsman och inhämta målsmans 
tillåtelse till att barnet/ungdomen deltar i exempelvis enkäten eller intervjun. Vi har 
strävat efter att tillämpa dessa riktlinjer, och särskilt vinnlagt oss om att informera 
och inhämta informerat samtycke från de personer som vi haft kontakt med (i sam-
band med intervjuer). I samband med enkäten har vi informerat skriftligen via för-
samlingarna, och även inhämtat samtycke från målsmän i de åldersgrupper där detta 
varit aktuellt. Rörande kravet på konfidentialitet finns en åtskillnad mellan enkäterna 
och intervjuerna. För enkäterna har vi instruerat församlingsmedarbetarna och 
svarspersonerna om att enkäterna skulle fyllas i enskilt och anonymt. Intervjuerna 
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har oftast ägt rum i kyrkans lokaler (församlingshem och liknande). För intervjuerna 
har i något fall församlingsmedarbetarna bistått forskarna med kontakten med inter-
vjupersonen och lokalbokning vilket gör att någon medarbetare kan känna till identi-
teten på någon intervjuad. Däremot har samtliga intervjuer skett utan någon närva-
rande från församlingen. Gällande tidigare engagerade har dock intervjuerna i de 
flesta fall ägt rum på andra offentliga platser som caféer och liknande. Vi har särskilt 
vinnlagt oss om att redovisa resultat och intervjucitat på ett sådant sätt att ingen 
deltagande ungdom eller församlingsmedarbetare ska kunna identifieras. I redovis-
ningen av material, i citat och dylikt som förekommer i rapporten hänvisar vi därför 
aldrig till namn på varken ungdomar, församlingsmedarbetare eller församlingar, 
utan använder oss av beteckningar av typen ”kille, 15 år” och ”brett satsande, svag 
församling”.  Gällande nyttjandekravet har vi inte spridit information om de med-
verkande på något sätt, samt förvarat undersökningens material (enkäter, intervjuin-
spelningar samt utskrifter) så att obehöriga inte ska kunna komma åt dem47. 

Något om metoder 
Det är ofta en fördel att kombinera ett kvalitativt och ett kvantitativt material. Det är 
kanske särskilt fördelaktigt när det gäller en undersökning som rör ungas engage-
mang i kyrkan, eftersom det är en frågeställning där det både är intressant att pröva 
tankar från tidigare forskning, och att vara öppen för och söka nya infallsvinklar, 
frågor och svar. 

Det första syftet – att pröva tankar från och göra jämförelser med tidigare forsk-
ning – uppfylls kanske enklast genom en större enkätstudie, men det finns också 
aspekter av våra frågeställningar som inte så enkelt låter sig definieras i färdiga 
svarsalternativ. En enkätundersökning är ett bra redskap för att få kunskap om möns-
ter i en större grupp, se skillnader och likheter, och kunna göra jämförelser mellan 
olika grupper. Skillnader i ett större urval ger högre sannolikhet än ett mindre mate-
rial att resultatet representerar verkliga skillnader och samband i den population eller 
grupp människor vi vill undersöka. Men enkätundersökningar har också sina be-
gränsningar. För att en större mängd svar ska bli möjliga att bearbeta behöver sådana 
undersökningar i högre grad utgå ifrån i förväg bestämda hypoteser och standardise-
rade frågor. Även om de är mer tillförlitliga i fråga om generaliserbarhet, kan de 
vara mindre tillförlitliga i fråga om validitet, det vill säga om frågorna faktiskt mäter 
vad de är avsedda att mäta. Ett resultat som visar att 90 procent av tonåringar tycker 
att det viktigaste med fritiden är att den är ”rolig” ger till exempel inte någon djupare 
kunskap om frågor som varför unga söker sig till den ena eller andra aktiviteten, hur 
de upplever den eller vad den betyder för dem. Intervjuer ger en rikare förståelse för 
sammanhang och hur olika faktorer kan hänga samman, ger forskaren möjlighet att 
ställa följdfrågor, urskilja nyanser samt att se nya frågor och mönster som inte 
stämmer med vad vi tror oss veta från tidigare forskning. Detta gäller särskilt den 
typen av intervjuer som görs utan en alltför detaljerad frågeguide, och som koncent-
reras på individens egen berättelse och erfarenhet. Om vi endast valt intervjuer eller 
enkäter för vår undersökning skulle detta medföra begränsningar: hade vi nöjt oss 
med intervjuer kunde vi inte säga så mycket om omfattning och utbredning, och 
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hade vi istället stannat för en enkät skulle vi stå oss slätt när det gäller vad ungdo-
marna lägger in i sådana begrepp som ”kul”, ”tro” eller ”bra stämning”. 

Enkätmaterialet och intervjumaterialet förhåller sig till varandra på det sättet, att 
de mönster som vi analyserat fram i resultaten från enkätstudien och som ger kun-
skap på en mer övergripande nivå, fördjupas genom att vi i individ- och fokusgrup-
pintervjuer söker en ytterligare förståelse. Materialen kompletterar alltså varandra. 
Det är inte fråga om att det kvalitativa materialet används för att ”bevisa” mönster i 
enkäten, snarare fördjupa förståelsen för dessa mönster. I en analys av en undersök-
ning där både kvantitativa och kvalitativa metoder används går forskaren ofta fram 
och tillbaka i analysen mellan frågor som ställs via det ena materialet, och svar som 
kan ges av de andra – och vice versa. Såväl i gruppintervjuer som i enskilda inter-
vjuer kan ytterligare kunskap genereras om vad som ligger bakom vissa svarsmöns-
ter och hur olika faktorer hänger samman. Intervjuerna har även berikat enkätmate-
rialet med nya infallsvinklar för analysen. 

När vi i analysen skapar nya variabler innebär detta ibland att antalet faktiska in-
divider vi utgår ifrån är färre än alla dem som besvarat enkäten, på grund av att alla 
individer inte besvarat alla frågor, eller inte besvarat dem på ett sätt som kunnat 
behandlas. I redovisningen av resultat skriver vi endast om skillnader som är statis-
tiskt signifikanta på minst 5%-nivån48. Detta innebär att oavsett om vi utgår från 
hela svarsgruppen eller för vissa sammanslagna variabler mindre delar av materialet, 
är signifikansprövningen likadan och resultaten alltså statistiskt säkerställda. 
 
                                                           
 
 
36 Uppgifterna kring befolkningsstatistik i detta avsnitt är för 31 december 2005, 
www.scb.se. 
37 Botkyrka har 49, respektive Huddinge 30 procent, medan Ekerö respektive Vax-
holm har drygt 10 procent med utländsk härkomst. 
38 Thidevall 2005. 
39 Gustafsson 2001. 
40 Bromander 1999. Här utgår vi främst till den sammanfattande diskussionen på 
sidorna 91-92. 
41 Denna församlingstyp utmärks liksom ”gräddhyllan”av hög genomsnittsinkomst, 
folkmängd och svag kyrkotillhörighet, men nivåerna är inte lika tydliga som i denna 
(Bromander 2005b:36). 
42 Uppgifter lämnade av församlingarna i samband med kontraktsrådslag om ung-
doms- och konfirmandarbetet 2004 för projekt ”Livskunskap” (Persson 2006). 
43 I kategorin lågt deltagande och lågt utbud återfinns Huddinge, Kista, Nacka, 
Spånga (n=214). Lågt deltagande och högt utbud återfinns Finska och Vantör(n=76). 
Högt deltagande och lågt utbud har Ekerö och Vällingby (n=113), medan högt del-
tagande och högt utbud kännetecknar Tumba, Täby och Österåker-Östra Ryd 
(n=452). 
44 Svarsfrekvensen i detta utskick blev mycket lågt; 28 enkäter inkom från tidigare 
engagerade, av ca 170 utskickade. Orsaker till detta är framförallt problem i kom-
munikation omkring ansvar för utskick mellan projektgruppen, Stockholms stift, 
församlingarna och forskarna. Därför gjorde vi ett större urval av tidigare engagera-
de för personliga intervjuer. 

Diakonivetenskapliga institutets skriftserie 14 29



Studien 

                                                                                                                   
 
 
45 Wibeck 2000. 
46 Wibeck 2000:61-63. 
47 Allt material som berör projektet finns efter projektets avslutande tillgängligt för 
granskning på Diakonivetenskapliga institutet, Uppsala. Detta i enlighet med Uppsa-
la universitets riktlinjer för bevarande av forskningsmaterial (Bevarande och gall-
ringsplan för forskningsmaterial). 
48 Dvs. p<.05. Signifikansprövning med chi-två. Det innebär att sannolikheten för att 
de skillnader som lyfts fram är slumpmässiga är mindre än 5 procent. 
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Att vara ung i kyrkan: resultat 
Vilka är då de ungdomar som svarat på enkätundersökningen? Totalt inkom 866 
enkäter. 28 kommer från tidigare engagerade, som besvarat enkäten via posten. 
Resten, eller 838 stycken, har besvarat enkäten i samband med någon aktivitet de 
deltagit i under oktober månad 2005, i någon av de deltagande församlingarna. 

Bakgrund 
Enkätundersökningen ger oss först en övergripande bild av de deltagande ungdo-
marnas sociala och religiösa bakgrund. 64 procent av svarspersonerna var tjejer och 
36 procent killar. Projektets målsättning var, som beskrivits i inledningen, att få 
kunskap om unga engagerade mellan åldrarna 13–19 år. Åldersfördelningen i en-
kätmaterialet utföll så, att 38 procent av alla svarande var 13–14 år, 40 procent var 
15 år, och 22 procent 16–18 år. Vi ställde även en fråga om de svarandes etniska 
bakgrund. 33 procent av de svarande visade sig ha utländsk bakgrund, på det sättet 
att antingen de själva eller någon av föräldrarna är födda utomlands49. 

Utifrån tidigare forskning om betydelsen av religiös socialisation i barndomen för 
religiöst engagemang, ställdes i enkäten frågor om föräldrarnas kyrkobesök, och om 
den svarande själv upplever att han eller hon är uppväxt i ett ”kristet hem”. Genom 
att kombinera dessa två variabler skapade vi tre grupper, som vi kallat ingen kristen 
hemmiljö, svag kristen hemmiljö respektive stark kristen hemmiljö. Här fann vi att 
den allra största gruppen, 45 procent av alla svarande, finns i den grupp som enligt 
dessa kriterier inte har kristen hemmiljö. De mått vi utgått ifrån är att de angivit att 
varken deras mamma eller pappa går i kyrkan samt svarat att de inte upplever att de 
är uppväxta i ett ”kristet hem”. Ovanligare är den grupp som har vad vi kallat en 
stark kristen hemmiljö, med vilket menas att båda föräldrarna går i kyrkan åtminsto-
ne en gång om året, alternativt att en förälder går oftare än så, och att den svarande 
själv angivit att man upplever sig uppväxt i ett ”kristet hem”. 20 procent av alla 
svarande hör till denna senare grupp, vilket alltså är den minsta gruppen i materialet. 
Den sista gruppen, 35 procent, har vad vi kallat en svag kristen hemmiljö. Dessa har 
antingen angivit att de är uppväxta i ett ”kristet hem”, och att någon av föräldrarna 
går i kyrkan åtminstone en gång per år, eller (vilket är mindre vanligt) att båda för-
äldrarna går i kyrkan minst en gång per år. 

Resultatet från enkäten visar således, att en stor majoritet av de unga som svarat 
inte har en religiös socialisation med sig hemifrån, eller endast en svag sådan, och vi 
återkommer till detta längre fram i texten. 

En väsentlig fråga när det gäller de svarandes bakgrund handlar även om deras 
egen tro. I enkäten fanns två frågor om religiös självbestämning och om gudstro. I 
den första frågan ombads de svarande att beskriva sin egen tro utifrån alternativen 
”Jag är kristen”, ”Jag tror på mitt personliga sätt”, ”Jag är sökare” respektive ”Jag är 
inte troende”. Den andra frågan löd ”vad tror du om Gud?” och där var alternativen: 
”Det finns en Gud som bryr sig om mig”, ”Det finns en makt eller kraft utanför 
människan”, ”Gud är något inom varje människa”, ”Jag vet inte vad jag ska tro” 
samt ”Jag tror inte att det finns något slags Gud eller högre makt”. 
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Tro 
Genom att kombinera vad ungdomarna svarat på de båda frågorna skapade vi fem 
grupper i materialet, som vi kallar kristna transcendenstroende, personligt transcen-
denstroende, personligt immanenstroende, personligt/sökande osäkra, respektive 
icketroende. Den första gruppen, de kristna transcendenstroende, ser sig själva som 
kristna och tror på en högre makt. Personligt transcendenstroende, anger att de tror 
på sitt eget personliga sätt och tror på en högre makt. Personligt immanenstroende 
har svarat att de tror på sitt eget personliga sätt och på en kraft inom varje människa. 
Personligt/sökande osäkra har antingen svarat att de tror på sitt personliga sätt eller 
att de ser sig som sökare, och att de inte vet vad de ska tro.  Slutligen, som icke-
troende betecknas de som svarat att de inte är troende, och att de inte tror att det 
finns någon ande, Gud eller livskraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 2. Cirkeldiagram. Trosprofil. Andelar i procent av samtliga svarande 
(n=677). 

Den relativa fördelningen50 mellan dessa fem grupper, eller trosprofiler, skildras i 
figuren ovan. Där framgår att hälften har en transcendent gudsbild enligt vilken Gud 
ses som en makt eller kraft utanför (över) människan. En dryg tredjedel har vad som 
kan kallas en immanent gudsuppfattning, vilket innebär att Gud ses som en kraft 
inom varje människa. Det kan också noteras att var sjätte svarande finns i gruppen 
icke-troende. Ett än mer slående resultat av figuren nedan är att nästan tre fjärdede-
lar finner det betydelsefullt att göra en självbestämning som framhäver att man är 
(sökare eller kristen, eller vad man nu är) på ”sitt eget personliga sätt”. Dessa olika 
trosuppfattningar kan illustreras med ett par citat från intervjuundersökningen: 

…det finns ju dom som, jag till exempel, jag tror inte på Gud hela tiden, så 
ibland kan jag tänka så, oh shit, det kanske är nåt, han kanske finns i alla fall. 
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Och ibland tänker man bara ”Gud vilken dålig dag, gud vilken…han finns 
inte”. Så liksom det är olika. (Tjej 16 år, stark konventionell församling) 

Jag vet inte riktigt var jag står, med tron – än. Men jag tror i alla fall att det 
finns någonting. Fast jag vet inte riktigt om jag tror… Jag tror nog mer på 
Gud än på Jesus. Fast jag vet inte varför. (Intervjuare:Är det lättare att tro på 
Gud än på Jesus?) Ja, jag tycker nog det. Jag vet inte. Det känns lite konstigt 
att han var Guds son och han dog och så vart det uppståndelse och han hjälp-
te folk det låter jättebra tycker jag, men det är något som inte stämmer, men 
det måste finnas någon däruppe som skapar världen och så där. Så jag tror 
nog mer på Gud. (Tjej 15 år, brett satsande svag församling). 

Kyrklig bakgrund 
Av samtliga svarande är 92 procent döpta. Det kan jämföras med att omkring 68 
procent av alla nyfödda i Sverige döps som små51. Dessutom sker ett stort antal dop 
i samband med konfirmationsundervisningen. Det är betydligt färre av hela svars-
gruppen som kommit i kontakt med gruppaktiviteter som vänder sig till yngre: Var 
fjärde svarande, alltså 25 procent, har egen erfarenhet av deltagande under förskole-
åldern i kyrkans barnverksamhet, som exempelvis öppen förskola, kyrkans barn-
timmar eller barnkör.  Ännu färre, endast var tionde av alla svarande, har egen erfa-
renhet av deltagande i gruppverksamhet som vänder sig till skolåldrarna innan de 
som täcks av vår enkät, det vill säga verksamhet för 7-9 respektive 10–12-åringar, 
som miniorer, juniorer, barnkör och liknande. Ibland kan man möta en föreställning 
om att kyrkan lägger en grund i barnverksamhet som sedan byggs vidare på genom 
minior- och juniorverksamhet. Teorier om den religiösa socialisationens betydelse 
utgår i många fall också från en föreställning om en sådan ”röd tråd” genom det 
kyrkliga engagemanget. Resultatet ovan visar att bland unga som engagerar sig i 
Stockholms stift kan en sådan röd tråd på individnivå vara ganska ovanlig. Den bild 
som här framträder kan med andra ord fungera som kontrast till en sådan föreställ-
ning. 

Närmare två tredjedelar, eller 65 procent, av samtliga svarande är konfirmerade. 
Om vi ser detta i förhållande till olika åldersgrupper i materialet visar det sig att 
konfirmandarbetet istället tycks vara en huvudväg för rekrytering till vidare enga-
gemang i kyrkans ungdomsverksamhet. Det är alltså snarare så att kyrkan tappar 
ganska många på vägen mellan dop och konfirmation. Annorlunda uttryckt tillkom-
mer det många som upplever sig helt eller delvis ”nya” inför kyrkans miljö och lära i 
15-årsåldern. Detta kan belysas med ett par röster från intervjuundersökningen: 

(Intervjuare: vilken var din första kontakt med kyrkan?) När jag var liten gick 
jag på ett ställe som heter Kyrkans barntimmar i (namn på församling)…men 
sedan har jag inte varit i kyrkan på jättelänge. Och sedan kom jag hit förra 
året då i augusti tror jag och då min bror hade konfirmerat sig här förut så han 
sade att det var jätteroligt så då tänkte jag konfirmera mig också. (Kille, 15 
år, fokusgrupp, konventionellt arbetande, svag församling) 

Min första kontakt med kyrkan, det var bara, två av mina kompisar som kom 
hem till mig och sade att vi skulle på en lektion och så fick man 
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fika!.../…/Jag gick i femman så jag var väldigt liten då när jag började plugga 
här. Men jag fick träffa jättemycket folk och trevliga personer. Och sedan 
bara så vart jag konfirmerad helt plötsligt. Annorlunda början i alla fall. Jag 
visste inte ens vad jag kom in på. (Kille, 14 år, fokusgrupp, konventionellt 
arbetande, svag församling) 

I detta sammanhang kan det vara intressant att säga något kort om den mindre grupp 
svarande som inte längre var engagerade i församlingarnas verksamhet. Det handlar, 
som vi tidigare påpekat, om en liten grupp och därför vill vi vara försiktiga med att 
dra slutsatser om dem. Två saker utmärker dock särskilt denna grupp i jämförelsen 
med de övriga: för det första har de i stor utsträckning en stark kristen bakgrund. 
Detta är intressant, då man kunnat vänta sig det omvända, det vill säga att de flesta 
av dessa inte skulle ha en sådan bakgrund och därför vara mer benägna att lämna 
verksamheten. En tänkbar förklaring är dock att det var denna grupp, som kan tänkas 
ha en religiös socialisation som kände sig manade att svara på enkäten mer än andra. 
För det andra tycks de inte ha lämnat sin tro när de lämnade verksamheten; en större 
andel av dessa än bland de svarande i övrigt ser sig som personligt transcendenstro-
ende eller kristet transcendenstroende. Vi återkommer till en längre diskussion om 
de tidigare engagerade i avsnittet om att sluta engagera sig i kyrkan i nästa kapitel. 

Livet utanför kyrkan 
Hur förhåller sig då engagemanget i kyrkan till livet utanför? Till att börja med, 
undersökte vi i enkäten hur ofta och i vilka sammanhang man talar om tro och reli-
gion i vardagen. Här redovisas i vilka sammanhang man talar om tro och religion 
minst en gång i veckan. Då framgår att det främst är kompisar som man talar tro och 
religion med. Var sjätte svarande anger detta, det vill säga 16 procent. Något ovanli-
gare är det att tala om dessa frågor med sina föräldrar respektive sina lärare: 10 
procent gör det, för respektive alternativ. Drygt 4 procent diskuterar lika ofta tro och 
religion på nätet, medan 3 procent av alla svarande gör det genom att se program om 
tro och religion på TV. Precis som man kunde förvänta sig hänger detta samman 
med bakgrundsvariabler som kristen hemmiljö: det är framför allt ungdomar som 
upplevde att de var uppvuxna i ett kristet hem och vars föräldrar gick regelbundet i 
kyrkan som oftare diskuterar tro och religion. Detta gäller för alla fem alternativen. 
Skillnaden kvarstår när vi jämför de ovan förklarade trosprofilerna. Däremot uppträ-
der endast mycket små könsskillnader för frågan om hur ofta eller i vilka samman-
hang man diskuterar tro och religion. Utifrån denna fråga i enkäten är det också värt 
att notera frekvensen för hur ofta man talar om tro och religion: det tycks inte som 
om tro och religion är ett område man diskuterar till vardags. 

Intervjuerna fördjupar bilden av vilka erfarenheter unga har av hur religion och 
kyrka uppfattas utanför kyrkan. Kompisars attityder handlar om okunskap och kan-
ske nyfikenhet, men framförallt fördomar och misstänksamhet. Så här berättar en av 
dem vi intervjuat: 

Jag har kompisar som bara tror att kyrkan är… alltså det är jättesvårt att för-
klara för dom vad kyrkan handlar om, för att dom har hela den här negativa 
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cirkusen i huvet. Såhär: ”Ja, dom är mot homosexuella och dom tycker att det 
där är så fruktansvärt och... Ja, i kyrkan så måste man gå runt i vita kläder 
och leka nunna, och man får inte ha sex och man får inte dricka och…”Nej ni 
passar absolut inte in där” och man bara ”Ja, men jag är där och jag är inte 
skenhelig” Och då är det väl sådär... ”Ja, men du är ju lite konstig du” 
(skratt). Och så försöker man dra hit dom och övertyga dom. Fast det är väl-
digt negativ syn på kyrkan tycker jag. (Tjej, 18 år, brett satsande, stark för-
samling) 

Detta är olika i olika församlingar – i till exempel församlingar som tillhör den brett 
satsande starka kategorin kan kyrkan ha en viss status, ett gott rykte, och att ta del av 
kyrkans konfirmationsundervisning blir därför något som ”alla gör”. 

Alla åker ju på de där lägrena. Nästan alla som bor (här) åker ju på de där 
lägren. Det finns ju nästan ingen som inte har gjort det. Det är en jätterolig 
grej”. (Kille 17 år, brett satsande, stark församling) 

Intervjuerna visar att skolan framförallt är det sammanhang utanför kyrkan där unga 
möter och pratar om religion. Mer så än i familjen eller till exempel på Internet, eller 
bland kompisar i vardagslivet. De visar också att i skolan är religion många gånger 
ett svårt ämne att handskas med. Man orkar inte alltid ta diskussionerna på grund av 
risken för konflikter. I skolan är kyrkan och den som går dit annorlunda, utmanad 
eller utanför: 

Intervjuare: Finns det andra ställen förutom kyrkan där ni känner att ni kan 
prata om tro? 

A: Jag tror…hemma kanske. (instämmanden från de andra), men man pratar 
ju mer i kyrkan än nån annanstans. Tror jag. Det är inte som man pratar om i 
tunnelbanan så här. 

B: Det är inte som man går runt och predikar, som ”ja jag tror så här” liksom. 
Dom som känner mig dom vet att jag är kristen så här. Jag är kanske inte 
värsta religiös och ber typ fem gånger om dagen ”Allah”, inte så liksom, men 
alla vet vart jag står och typ hemma kan vi prata ibland. 

A: Ja hemma men inte typ i skolan så. 

C: Nej det blir ju ofta så fast det är kanske inte så underligt egentligen, men 
om man typ har så här…olika liksom tro, ja, man har liksom inte samma tro 
som nån annan då liksom, så här stannar diskussionen, eller som jag tror på 
mitt och du tror på ditt och sen så ibland så vill man liksom inte gå längre, för 
att det blir liksom nån sorts gräns, för jag kanske typ blir rädd att förlora min 
tro eller att den ska förlora sin och så här. Så att istället för att diskutera mer 
ordentligt så stannar man istället. (Är det ofta som det blir liksom bråk om-
kring vad man tror på?) 

Alla: Neeej. 

Diakonivetenskapliga institutets skriftserie 14 35



Att vara ung i kyrkan: resultat 

D: För man stannar innan. 

A: Precis man är liksom rädd att det ska bli bråk. (Tjejer 13–15 år, fokus-
grupp, konventionellt arbetande, svag församling) 

I enkäten ställdes även frågor om allmänna fritidsintressen och om vilka kyrkliga 
aktiviteter man deltar i. Här nedan redovisas hur svarsfördelningen ser ut i hela 
gruppen, för svarsalternativet minst en gång i månaden. På så sätt får vi en bild av 
vilken roll aktiviteterna i kyrkan spelar i förhållande till andra aktiviteter. I tabell 2 
visas aktiviteter ”utanför” kyrkan, och i nästa tabell ses aktiviteter ”i” kyrkan. Natur-
ligtvis är en sådan presentation med nödvändighet en förenkling. Vi vet av denna 
inget om huruvida det exempelvis är samma personer som man träffar i kompis-
gruppen i kyrkan respektive utanför kyrkan, men det ger ändå perspektiv på den 
kyrkliga aktiviteten som en av många fler alternativ. 

Tabell 3. Frekvenstabell – fritidsaktiviteter, (n varierar mellan 788-848) 

Fritidsaktivitet (>=1g/m) Alla Killar Tjejer 
kompisar 97 96 98 
tv/video/dvd 96 96 97 
Internet* 95 96 96 
plugg 95 92 97 
familj/släkt 92 90 93 
tidning/bok 91 86 94 
egen träning 67 66 66 
data/tv-spel 63 87 49 
org idrott* 61 64 59 
café 57 41 67 
bio 51 46 54 
instrument 33 40 29 
sportevenemang* 23 25 21 
kör 18 9 22 
konsert 11 10 12 
rollspel 9 14 7 
hum förening* 6 4 6 
politik 4 7 3 
* = ej signifikant könsskillnad   

I andra undersökningar av ungdomars fritidsvanor visar sig i flera fall tydliga skill-
nader mellan tjejer och killar. De som svarat på enkäten utgör här inget undantag: 
också bland de unga som är engagerade i de församlingar som ingick i studien ägnar 
sig tjejer mer åt aktiviteter som kör, läsa böcker och tidningar, gå på café samt kon-
serter. Tjejer i vår undersökning går även på bio mer än killar. Killarna är framförallt 
mer aktiva när det gäller att spela dator- och tv-spel, spela instrument. De är även 
mer aktiva i politiska sammanhang. 

Det är inte möjligt att göra någon direkt jämförelse med till exempel Ungdoms-
styrelsens material52 om ungas fritidssysselsättningar, eftersom frågorna i dessa 
undersökningar ställts på ett annat sätt än i denna enkät. När det gäller den över-
gripande bilden tycks dock de unga som svarat på enkäten inte skilja sig från ung-
domar i allmänhet på något särskilt sätt i sina fritidsvanor. Möjligtvis tycks de i 
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något mindre grad syssla med dator och tv-spel och gå på bio, samt i något högre 
grad läsa skönlitteratur än övriga i åldersgruppen. 

Livet i kyrkan 
När det gäller de aktiviteter i kyrkan som listas i tabell 3, skiljer sig tjejer och killar 
åt på så vis att tjejer övervägande sjunger i kör, medan killar i högre grad är engage-
rade i förtroendeuppdrag. När det gäller andra bakgrundsfaktorer, som utländsk 
bakgrund, finns inga tydliga skillnader vad gäller aktiviteter i kyrkan. 

Tabell 4. Fritidsaktiviteter i kyrkan, frekvens minst en gång i månaden. Andelar i 
procent av samtliga svarande. 

Vad gör du när du är i kyrkan? Andel 
Konfirmandträff 46 
Ungdomsgrupp 42 
Ungdoms-/kvällsgudstjänst 30 
Ledarutbildning/-samling 27 
Söndagsgudstjänst 21 
Ledare 14 
Öppet hus/café 14 
Kör 11 
Musikgudstjänst 11 
Hjälper till med gudstjänsten 5 
Förtroendeuppdrag 4 

I ovanstående tabell har vi använt oss av en ganska generös gräns för hur ofta man 
anger en aktivitet: minst en gång i månaden. Det finns också en hel del överlappning 
mellan olika aktiviteter i kyrkan, på det sättet att samma individ kan vara med i både 
kör och ungdomsgrupp, eller delta i både ungdomsgrupp (för egen del) och konfir-
mandträffar (i egenskap av frivillig ledare). Det finns också frivilliga ledare som inte 
utövar sitt ledarskap varje vecka, utan snarare under några intensiva lägerveckor på 
sommarlovet. Därför har vi skapat ett antal kategorier där vi försökt göra en viss 
renodling av svaren för att mönster mellan olika grupper och aktiviteter ska framträ-
da tydligare. Detta innebär dock även att andelarna i nedanstående kategorier inte 
stämmer överens med procentsatserna i tabellen ovan. Med utgångspunkt i dessa 
kategorier kan vi se att bland samtliga som besvarat enkäten, utgör medlemmar av 
ungdomsgruppen den största andelen, 36 procent. 24 procent av materialet är kon-
firmander. En femtedel av alla svarande är engagerade som frivilliga ledare i kyr-
kan, 18 procent. Två mindre grupper finns också i materialet, dels 7 procent som 
deltar i öppen verksamhet – men inte ungdomsgrupp, dels 4 procent som sjunger i 
kör. Detta resultat visar att de verksamheter som de flesta svarspersoner hämtar sina 
erfarenheter från alltså är konfirmandtiden, ungdomsgrupp och frivilligt ledarskap. 

Gudstjänstbesök har, som vi tidigare pekat på, varit en viktig del av ett traditio-
nellt uttryck för kyrkotillhörighet. En intressant aspekt för att belysa de ungas rela-
tion till kyrkan är därför hur de förhåller sig till gudstjänsten. I vilken utsträckning 
deltar de i denna? Vilka olika erfarenheter av gudstjänst finns? Deltagandet i guds-
tjänster är ojämnt fördelat i materialet, och sammanhänger tydligt med i vilken akti-
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vitetsgrupp man är med. 45 procent av dem som hör till ungdomsgruppen deltar 
minst någon gång i månaden i kvällsmässa/ungdomsgudstjänst, medan endast 21 
procent av dem deltar i söndagsgudstjänsten. Ett omvänt förhållande råder för kör-
medlemmarna: 43 procent av dem deltar minst någon gång i månaden i söndags-
gudstjänst, medan endast 20 procent av dem deltar lika ofta i kvällsmäs-
sa/ungdomsgudstjänst. Musikgudstjänster är vidare en gudstjänstform som främst 
samlar körmedlemmarna: Medan 10 procent av ungdomsgruppen deltar en gång i 
månaden deltar 28 procent av körmedlemmarna. För att sammanfatta bilden av 
svarspersonernas gudstjänstdeltagande, kan sägas att de företrädesvis hittat till 
kvällsmässan/ungdomsgudstjänsten, medan de i betydligt lägre grad känner sig 
hemma i söndagsgudstjänsten. I än mindre grad söker de sig till musikgudstjänster-
na. Dessutom är det förhållandevis låga andelar av de ungdomar som svarat på enkä-
ten som med någon större regelbundenhet deltar i gudstjänst av någon form. Här 
finns inga tydliga skillnader mellan könen. 

Vi frågade också om hur man ser på de olika momenten i gudstjänsten, med hjälp 
av frågor som använts i tidigare undersökningar. Dessa visar att ungdomsgeneratio-
nen tydligt skiljer sig från medelålders och äldre kyrkobesökare när det gäller vad de 
uppskattar och inte uppskattar i gudstjänsten. Som väntat, föredrar ungdomarna 
också i denna undersökning moment som ger utrymme för den egna upplevelsen, 
som tända ljus, gemenskap med andra, tystnaden, musik, kyrkorummet, och nattvar-
den. Moment som predikan, syndabekännelse, trosbekännelse och bibeltexter, får 
däremot betydligt lägre uppskattning. Bilden överensstämmer påfallande väl med 
tidigare undersökningar.53

Resultatet från enkätundersökningen visar, att bland de aktiva unga i församling-
arna verkar det som om främst gruppverksamheten samlar till deltagande, på guds-
tjänsternas bekostnad. Så här resonerar några tjejer i en av de starka, brett satsande 
församlingarna om detta: 

Intervjuare: Mmm, för om jag säger – skulle ni gå i kyrkan om det bara fanns 
gudstjänster? 

A: Nej, ja om jag hade en kompis med mig skulle jag kunna göra det, för så 
är jag uppväxt liksom. Men annars skulle jag inte det. (Så det är inte där ni 
får mest av det som är speciellt med kyrkan)? 

Alla: Neej. 

A: Utan det är i diskussion… 

C: Det är med andra ungdomar… 

A:…Alltså men det är det här, om det hade varit mer lovsång på gudstjäns-
terna så skulle jag lätt kunnat gå, och om det hade varit predikan för ungdo-
mar. För ibland kan jag känna att man börjar lyssna på en predikan och sen 
bara nej jag förstod inte då skiter jag i att lyssna. För ibland är det för krång-
ligt liksom, man orkar inte! Nej jag tycker dom borde satsa mer på att predi-
kan, eller i alla fall – som du (tittar på C) säger – ha undervisningar. 
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A: …Mer ungdomsgudstjänster också! 

C: Jja vi brukar ha så här kvällsmässor bara på kvällarna, och då är det mer, 
det vänder sig mer till ungdomarna och då är det roligare. Det är inte alltid så 
jättekul att gå på en vanlig söndagsgudstjänst heller. 

I analysdelen kommer vi att återkomma till ungdomarnas upplevelse av gudstjäns-
ten, och vad detta har för betydelse för deras känsla av hemmahörighet i kyrkan. 

Utifrån en fråga om vilka man mest har kontakt med när man är i kyrkan, fram-
kommer att de frivilliga ledarna tycks ha en stor betydelse. Nära hälften anger att det 
framför allt är de frivilliga ledarna man har kontakt med. Detta gäller för såväl tjejer 
som killar. Men det är nästan lika många som anger att de har kontakt med präster 
och församlingspedagoger. För tjejer är det lite vanligare att ha kontakt med körleda-
ren/kyrkomusikern vilket sammanhänger med att de flesta körmedlemmarna i enkä-
ten var tjejer. Den yrkesgrupp i kyrkan som samtliga svarande har minst kontakt 
med är diakonen, kring var tionde ungdom anger detta. Det är dock fler killar än 
tjejer som angett detta alternativ. 

Ett sätt att undersöka vilken bild av kyrkan människor har är att be dem reagera 
på ett antal värdeord – vissa mer positiva och andra mer negativa. Svarspersonerna 
får med hjälp av en femgradig skala ta ställning till om man tar helt avstånd (=1) 
eller instämmer helt (=5). Vi har använt liknande ord som i andra undersökningar, 
för jämförelse54. En del av orden är sådana som lyfts fram som centrala i kyrkans 
externa kommunikationsarbete, i samband med Svenska kyrkans så kallade kommu-
nikationsplattform. Därför är det särskilt intressant att närmare studera hur den 
nyckelgrupp som här undersöks ser på kyrkan med hjälp av dessa värdeord55. Öp-
pen, viktig för andra, högtidlig, helig och trygg är de värdeord som de flesta svaran-
de sluter upp bakom. Skillnad mellan killar och tjejer finns, även om den är liten: I 
överensstämmelse med andra undersökningar är tjejerna något mer positiva, och 
killarna något mer negativa, generellt. Men överlag samlas man kring samma värde-
ord, i samma rangordning. I förhållande till de värdeord som angivits av kyrkans 
kommunikationsansvariga är det alltså en förhållandevis ljus bild av kyrkan, som 
dessa ungdomar har. Det är dock viktigt att påminna om att dessa ungdomar inte är 
representativa för ungdomar i Stockholm eller Sverige i allmänhet. Andra undersök-
ningar visar, att det inte är orimligt att tänka sig att ungdomar i allmänhet håller sig 
med en mindre positiv/mer nyanserad bild av kyrkan. 
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Figur 3. Bilden av kyrkan. Andel i procent av alla svarande som angett ”stäm-
mer”(helt eller ganska bra). 

En sista del av de ungas kontakter med församlingarnas verksamhet handlar om hur 
församlingarna kommunicerar med dem. En av enkätens frågor undersökte hur ung-
domarna får information om vad som händer i kyrkan. Frågan syftade dels att belysa 
vilka informationsvägar som används av ungdomarna, och dels om olika grupper 
använde sig av olika medier för att få kunskap om vad som händer i kyrkan. Utfallet 
visar tydligt, att brevpost, och samtal ansikte mot ansikte med en ledare i kyrkan 
utan jämförelse är de mest vanligt förekommande informationssätten. Kompisar och 
programblad i kyrkan samlar också stora andelar, men färre än föregående två alter-
nativ. Ett annat tydligt resultat är att det framför allt är ledarna som nås av informa-
tion via e-post och sms. Det kan på ett intressant sätt sättas i relation till den bild av 
ungas medieanvändning som vi presenterade i kapitlet Att vara ung i 2000-talets 
Sverige, samt församlingsmedarbetarnas uppfattning om använda kommunikations-
vägar. Resultatet av frågan visar, att även om församlingarna själva satsar mycket på 
att kommunicera med olika typer av medier och genom nya medier som hemsida, e-
post och sms, är alltså brev samt inte minst det personliga mötet med ledare och 
kompisar i kyrkan det sätt på vilket unga framförallt tycks ta till sig information om 
verksamheten. Om vi dessutom närmare söker efter skillnader i materialet, visar det 
sig också att när församlingarna i studien använder nya medier för att ha kontakt 
med ungdomar och hålla dem informerade, gäller detta framförallt ledarna och inte i 
så stor utsträckning övriga ungdomar. 
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Figur 4. Informationsvägar. Andel i procent av alla svarande angivit ”ganska ofta” 
eller ”mycket ofta”. 

Sammanfattning 
Presentationen i det här kapitlet ger en övergripande bild av vilka de unga är, som 
engagerar sig i de elva stockholmsförsamlingar som ingick i studien. Som vi tidigare 
skrev finns det anledning att tro att enkäten ganska väl täckt in de som deltagit under 
den undersökta månaden i de medverkande församlingarna, trots att antalet enkäter 
varierar mycket mellan de olika församlingarna. Ungefär två tredjedelar i svarsgrup-
pen är tjejer och endast en tredjedel är killar. Det tyder på att majoriteten av dem 
som dessa församlingar lyckas attrahera med sin verksamhet är unga kvinnor, men 
att de har svårare att attrahera unga män. Ett sådant resultat motsvarar dock vad man 
skulle kunna förvänta sig utifrån tidigare studier om mäns och kvinnors engagemang 
i och intresse för religiösa organisationer och frågor56. Dessa visar att oavsett hur 
stark den religiösa traditionen varit i hemmet är det fler av kvinnorna än männen 
som har ett religiöst intresse, gudstro och regelbundet går i kyrkan. En förklaring till 
detta skulle kunna vara att killar och tjejer både i hem och kyrka i olika utsträckning 
uppfostras till religiositet. Det kan hänga samman med såväl hur verksamhets- och 
ledarsituationen ser ut inom kyrkan, och med vilka förväntade attityder och beteen-
den som knyts till män respektive kvinnor i både samhälle och kyrka. Resultatet från 
vår undersökning visar en bild som både stämmer och inte stämmer överens med 
dessa teorier och tidigare studier. Vi ser inte några tydliga skillnader i enkätmateria-
let mellan tjejer och killar när det gäller kristen hemmiljö eller den egna tron. Den 
största skillnaden mellan könen visar sig i fråga om tidigare kontakter med kyrkans 
barnverksamhet. Här har drygt två tredjedelar av tjejerna haft minst en form av tidi-
gare kontakt med kyrkan innan konfirmation, medan bara drygt hälften av killarna 
haft det. Det skulle också kunna tyda på att i alla fall församlingarnas tidiga barn-
verksamhet är eller varit mer anpassad efter de könsrollförväntningar som gäller för 
kvinnor. Med utgångspunkt i tanken om att även kyrkans traditionella verksamhets-
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utbud för unga följer detta mönster, skulle man kunna tänka sig att församlingar av 
den typ vi kallat brett satsande skulle attrahera fler killar. Vi kan dock inte se några 
tydliga skillnader mellan könen i fråga om de församlingstyper vi tidigare presente-
rade. Inte heller skiljer sig killar och tjejer märkbart när det gäller gudstjänstbesök. 
Den tydligaste skillnad vi ser är att en större andel tjejer engagerar sig i kör, medan 
killarna i större utsträckning har förtroendeuppdrag. Detta resultat öppnar på flera 
sätt för vidare tankar och diskussion. Skillnaderna när det gäller det vi tidigare kal-
lade den tidiga eller primära socialisationen till kyrkan skulle kunna tyda på, att även 
om både killar och tjejer i stiftet i hög grad har en svag kristen hemmiljö, deltar 
(eller placeras) tjejer i högre grad i kyrkans barnverksamhet57. Det tyder också på, 
att en större del av dem som kyrkan så att säga tappar på vägen mellan dop och 
konfirmation är killar, och att det åtminstone i detta resultat inte tycks göra någon 
skillnad om församlingen håller fast vid ett konventionellt verksamhetsutbud för 
unga eller försöker satsa bredare. Det skulle också kunna vara så, att den mindre 
andel killar som är aktiva inte avviker från tjejerna för att de så att säga socialiserats 
in i ett ”kvinnligt” kyrkligt beteende. En jämförelse av killar och tjejers fritidsvanor i 
denna undersökning med andra undersökningar visar dock inga större skillnader 
mellan killar i kyrkan och killar utanför kyrkan. Vi återkommer till dessa tankar och 
frågor i nästa kapitel, men noterar också att det är ett område som behöver följas upp 
av vidare studier. 

Det internationella inslaget i Storstockholms befolkning som nämndes i vår be-
skrivning av stiftet framkommer även i enkätundersökningen: Var tredje ung som är 
aktiv i verksamheten är antingen själv född utomlands eller har minst en av föräld-
rarna som är född utomlands. Som väntat finns dessa unga framförallt i de försam-
lingstyper där de församlingar i studien som utifrån socioekonomiska faktorer har 
störst andel medlemmar med utländsk bakgrund kategoriserats. Det är dock intres-
sant att notera att vi inte ser några tydliga skillnader mellan unga med olika etnisk 
bakgrund när det gäller religiös bakgrund eller aktivitet i kyrkan. 

När det gäller åldersfördelningen bland de svarande ser vi att församlingarna i 
studien generellt sett framförallt tycks vara framgångsrika i att få unga under 16 år 
att komma till verksamheten. Att den största gruppen i materialet är 15-åringar 
stämmer väl med fördelningen mellan olika aktiviteter där de unga framförallt del-
tar. Drygt var tredje i materialet är deltagare i ungdomsgrupp, medan omkring var 
fjärde är konfirmand. De allra flesta av dessa är under 15 år. En femtedel av alla 
svarande är engagerade som frivilliga ledare, och av dessa är majoriteten över 15 år. 
Detta resultat visar tydligt att konfirmationen är en huvudväg in i vidare engage-
mang i kyrkan, och flertalet som är aktiva efter sin egen konfirmandtid, är med i en 
ungdomsgrupp. Ungefär hälften av dessa är även frivilliga ledare eller går ledarut-
bildning. Men inte ens majoriteten av de mest aktiva i ungdomsgrupp eller ledarskap 
är i någon större utsträckning regelbundna gudstjänstdeltagare, utan det tycks snara-
re som om deltagandet i vardagsverksamheten för flertalet är något skilt från försam-
lingens gudstjänstliv.Slutligen, de ungdomar som deltagit i enkäten skiljer sig från 
ungdomar i allmänhet på det sättet, att de i större utsträckning är döpta och konfir-
merade, de är i större utsträckning troende, medan de vad gäller övriga fritidsintres-
sen är mer lika sina jämnåriga än olika. 

Det mest slående resultatet av undersökningen, i jämförelse med tidigare studier, 
är att så många – åtta av tio – inte kommer från en kristen hemmiljö, och de flesta 
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har heller inte erfarenhet från deltagande i kyrkans barnverksamhet – varken i förs-
kole- eller (tidig) skolålder. Detta stämmer dock väl överens med resultatet av den 
undersökning bland unga, ideella ledare som tidigare genomförts i stiftet och som vi 
tidigare presenterat. Detta innebär att Stockholms stift här står inför en särskild si-
tuation och utmaning. Med tanke på att det finns goda skäl att anta att den religiösa 
socialisationen hemifrån kommer att fortsätta att minska i landet som helhet, gör 
detta också stiftet till en intressant föregångare när det gäller att hantera dessa nya 
förutsättningar. 
 
                                                           
 
 
49 I andra studier av ungdomars värderingar har egen samt föräldrars utbildning visat 
sig vara en faktor som har betydelse för att identifiera skillnader mellan olika grup-
per av unga. I enkäten ingick en fråga om egen utbildning, men då en så liten andel 
studerade på gymnasiet och alltså gjort ett val mellan yrkesinriktad respektive teore-
tiskt program har vi valt att inte redovisa denna fråga. Vi ställde ingen fråga om 
föräldrars utbildning, men däremot om föräldrars yrke. De svarande fick själva upp-
ge vad föräldrarna jobbade med, vilket gjorde att klassificering enligt kategorier som 
används av SCB blev komplicerad. Med dessa reservationer visar dock utfallet 
(mammas yrke/pappas yrke): 16 respektive 17 procent arbetare, 44 respektive 28 
procent tjänstemän, 18 respektive 23 högre tjänstemän, övriga (arbetslösa, pensionä-
rer, studerande, hemarbetande etc) 23 respektive 32 procent.  
50 Enkätsvaren fördelar sig ganska spritt över de skalor vi använde för att mäta 
svarspersonernas tro, vilket gör att några kombinationer av svarsalternativ hamnar 
utanför variabeln trosprofil (n=677) . Detta anknyter nära till den diskussion vi förde 
i det tidigare kapitlet, om att redskapen för att mäta tro i religionssociologiska studi-
er och såväl människors förståelse av tro och religion utom som inom kyrkorna (den 
teologiska utvecklingen) inte längre stämmer så väl överens som tidigare (antogs) 
var fallet. Här behövs dock ytterligare studier för att tydliggöra om så är fallet, och 
vad det kan få för konsekvenser. 
51 Källa kyrkostatistiken, år 2005 (www.svenskakyrkan.se/statistik).  
52 Ungdomsstyrelsen 2005:35, 2003:107, 110. 
53 Sjöborg 1998, Bäckström 1990. 
54 Bromander 2005b: 70-77. 
55 Se även Landfeldt 2006. 
56 Bromander 1999:30, Gustafsson 1997:46-47 
57 Detta skulle, som Göran Gustafsson påpekar i sin diskussion om ett liknande re-
sultat i olika generationer, kunna tyda på att kvinnor i högre grad anger eller kom-
mer ihåg deltagande i kyrkans barnverksamhet – vilket återigen pekar mot betydel-
sen av att religion är något som i kulturen knyts närmare ett förväntat ”kvinnligt” än 
ett ”manligt” beteende.  
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Presentationen av enkätens resultat i det förra kapitlet gav en övergripande bild av 
vilken bakgrund de ungdomar som ingår i denna studie har, samt relation till såväl 
den lokala församlingen, som Svenska kyrkan i allmänhet. I det här kapitlet kommer 
vi tillbaka till projektets övergripande frågeställning om varför dessa unga engagerar 
sig i Svenska kyrkans verksamhet. Som vi beskrev i rapportens inledning kommer vi 
här att fokusera på följande frågor: 
• Vilka skäl finns för att börja engagera sig i kyrkans verksamhet? Hur ser relatio-

nen ut mellan dessa och skäl för att fortsätta ett engagemang? 
• Vilken betydelse har det religiösa engagemanget för dessa ungdomar, som de 

uttrycker det själva? 

I avsnittet Att förklara religiöst engagemang beskrev vi några teorier som forskare i 
tidigare studier använt för att analysera dessa frågor. Resultatet av den här studien 
tycks till viss del stämma överens med dessa, men här finns också sådant som väcker 
intressanta frågor att undersöka vidare. Bland de ungdomar som deltar i verksamhe-
ten i de församlingar som undersökts i detta projekt finns visserligen en grupp som 
har en stark religiös fostran i barndomen, men den utgör en minoritet. Den stora 
gruppen i materialet tycks istället ha haft en svagare kontakt med Svenska kyrkan 
genom främst dop samt i viss mån egna eller föräldrarnas sporadiska gudstjänstbe-
sök. För dessa verkar det vara först i och genom konfirmationen som relationen till 
kyrkan uppstår igen, som nedanstående citat från en av intervjuerna visar: 

Hur jag började? Det var konfirmation, jag fick erbjudande att vara konfir-
mand //…och jag tyckte det lät spännande… visste inte så mycket om kyr-
kan, hade varit där några gånger på begravning och sånt där men…skulle kol-
la vad det var för nåt. (Kille 17 år, konventionellt arbetande, stark försam-
ling). 

Den primära religiösa socialisationen, det vill säga den uppfostran eller inskolning i 
ett samfunds tro och liv som sker under barndomen, har traditionellt sett givit såväl 
tillfällen för att börja vara med i kyrkans verksamhet som kompetens som gör att en 
ung människa känner sig hemma i detta sammanhang. Citatet nedan illustrerar detta, 
men visar också att även om någon har en sådan bakgrund, så finns det andra fakto-
rer som kan spela roll för varför man väljer att börja engagera sig i kyrkan: 

Min mamma jobbar i kyrkan, så jag har haft kontakt med kyrkan nästan hela 
mitt liv. Jag kommer nästan inte ihåg min första kontakt med kyrkan… //… 
Och då kände hon en av de andra körledarna här. Så hon hade barn- och ung-
domskörer så då frågade mamma om jag ville börja i kör här och då så sade 
jag att jag ville pröva, och tyckte att det var kul och går fortfarande kvar. Och 
sedan så konfirmerade jag mig i (församlingen) också. 

(Intervjuare: Blev det så att du konfirmerade dig här eftersom du kände folk i 
kören eller?). Nej. För att jag går i skolan här (ortsnamn). Och då så kände 
jag ganska många som skulle konfirmera sig. Eller som gjorde det året innan. 
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Och de bara, ja det var jättekul att konfirmera sig det kanske du ska göra ock-
så. (Tjej 15 år, konventionellt arbetande, svag församling) 

Tidigare forskning om ungas liv i dagens samhälle, liksom även vår enkät, visar till 
exempel att valet att följa sin religiösa fostran långt ifrån är självklart eller accepterat 
i samtidskulturen eller i relationen till jämnåriga kompisar. Därmed kan andra motiv, 
som stödjer valet att följa föräldrarnas önskan eller uppfostran, kanske bli mer bety-
delsefulla. 

Resultatet som presenterades i förra kapitlet gör det intressant att även diskutera 
betydelsen av utbudet, verksamhetens karaktär. Som vi tidigare pekar på tyder tidi-
gare forskning, inte minst i Stockholms stift, på att en medveten satsning på utbudet 
kan attrahera även unga som har en svagare primär socialisation till kyrkans verk-
samhet. 

Det faktum att vår studie så tydligt visar att majoriteten av de unga som är enga-
gerade har en sådan svag, primär socialisation in i Svenska kyrkan gör även att vi 
vill rikta vår uppmärksamhet mot vad tidigare teorier lyfter fram om betydelsen av 
erfarenheter i kontakten med församlingen/samfundet. Framförallt blir det intressant 
att undersöka vad dessa kan betyda för att unga väljer att fortsätta sitt engagemang 
under längre tid. Tidigare forskning pekar mot att det både kan handla om att förank-
ra den kompetens någon har med sig hemifrån, och att förstärka kontakten med 
kyrkan för den som inte har det. Studier från USA pekar på betydelsen av erfarenhe-
ter av mening och social samhörighet som bekräftar tidigare erfarenheter och kun-
skaper, samt möjligheter att utveckla kompetens. Det handlar om erfarenheter som 
förankrar den tro och de värden som samfundet lär ut i det egna livet. Detta skulle 
kunna kallas en ”sekundär socialisation” in i kyrkans lära och liv. 

Vårt material tyder, för det första, på att betydelsen av en sådan socialisation un-
der ungdomstiden ökar i en generation som i lägre grad har religiös socialisation 
med sig från barndomen. Kanske ökar betydelsen av detta även för den grupp som 
har det, i och med att valet att engagera sig i kyrkan blir allt mindre givet? För det 
andra visar vårt material tydligt att denna socialisation in i kyrkans sammanhang 
framförallt tycks ske genom konfirmationen samt ungdomsgrupp och ledarutbild-
ning, men inte i samma utsträckning genom gudstjänst och ansvarstagande i försam-
lingens övriga liv. 

I de följande avsnitten kommer vi att diskutera hur det material av ungas röster i 
Stockholms stift som samlats in i den här studien förhåller sig till dessa olika tankar 
om varför unga börjar engagera sig och vill fortsätta sitt engagemang. Det finns 
naturligtvis många olika och individuella orsaker till varför en ung människa valt att 
engagera sig eller kommit med i kyrkans verksamhet, och bara en liten del av dessa 
är möjliga att fånga i en undersökning av den här typen. Det material som ligger till 
grund för våra analyser i detta kapitel är hämtat från ungdomarnas svar på framför-
allt två frågor i enkäten, samt från deras egna beskrivningar och reflektioner i inter-
vjuer om varför de började och vill fortsätta vara med i kyrkan. Enkätfrågorna (nr 16 
och 18, se appendix) löd: ”Några frågor om varför du är med i kyrkan… Vad fick 
dig att börja vara med i kyrkan?” samt ”vad får dig att fortsätta vara med i kyrkan?”. 
Den som fyllde i enkäten fick sedan gradera ett antal olika skäl utifrån alternativen 
”stämmer inte alls”, ”stämmer lite”, ”varken eller”, ”stämmer ganska bra” och slut-
ligen ”stämmer helt”. I de analyser som redovisas nedan har vi genomgående utgått 
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ifrån skäl som ”stämmer ganska bra” och ”stämmer helt”. För att skapa större tyd-
lighet har vi även reducerat dessa skalsteg till ett, som vi kallat ”stämmer bra”. När 
vi i fortsättningen hänvisar till skäl som tycks vara viktiga för att börja respektive 
fortsätta engagera sig, är det dessa vi utgår ifrån.  

Kapitlet är indelat i fyra olika avsnitt, där vi fokuserar på olika aspekter av våra 
frågor ovan. Först kommer vi att redovisa och diskutera vilka skäl som tycks vara 
mest betydelsefulla för att börja ett engagemang, det vill säga för att attrahera olika 
grupper av unga till kyrkans verksamhet. Sedan går vi vidare till frågan om kontinui-
tet i engagemanget, det vill säga vad som verkar ha betydelse för ett fortsatt enga-
gemang. I detta avsnitt kommer vi även att presentera några nyckelgrupper för fort-
satta diskussioner om dessa frågor, som vi kan identifiera i materialet. I avsnittet 
”engagemangets betydelse” kommer vi att fördjupa diskussionen om de mönster 
som enkätmaterialet visar när det gäller skäl för att börja och fortsätta sitt engage-
mang. Här tar vi främst vår utgångspunkt i intervjuer med unga i församlingarna, 
och hur dessa kan vidareutveckla vår kunskap. Slutligen kommer vi att presentera 
resultat från enkät och intervjuer som handlar om varför unga slutar engagera sig i 
kyrkan. Dessa analyser bygger på en fråga (nr 19) i enkäten om ”vad skulle få dig att 
sluta vara med i kyrkan?”, samt enkätresultat från och intervjuer med den grupp 
unga som tidigare varit engagerade i församlingarnas verksamhet. 

Varför börja? 
Det enklaste sättet att svara på denna fråga är genom en beskrivning av vilka skäl 
som i hela gruppen av svarande uppgivit vara viktiga för att börja engagera sig i 
kyrkan. 

Tabell 5. Skäl för att börja. Andel i procent av alla svarande (n varierar mellan 806 
och 834). 

Vad fick dig att börja vara med i kyrkan? Andel 
Det verkade kul 70 
Jag ville träffa nya människor 69 
Jag kan ha nytta av det 55 
Det är lugnt och skönt 50 
Det fanns många olika saker att göra 47 
Kyrkan är en trygg plats 44 
Jag ville lära mig mer om Gud och kyrkan 44 
Mina kompisar var med 44 
Jag gillade ledaren 40 
Jag ville diskutera tro 28 
Mina föräldrar ville att jag skulle vara med 27 
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Som visas av tabellen ovan tycks de starkaste skälen vara att det är kul och att man 
träffar nya människor. Närmare 70 procent av alla svarande har valt dessa skäl. Om 
vi jämför med de resultat från andra undersökningar av ungas attityder till fritidsak-
tiviteter som presenterades i kapitlet Att vara ung i 2000-talets Sverige, så ser vi att 
dessa skäl knappast skiljer sig från de som anses viktiga för fritidsaktiviteter gene-
rellt sett: mer än var nionde ung tycker att det viktigaste är att fritiden är rolig, och 
närmare 80 procent att man lär sig nya saker, får uttrycka sin personlighet och um-
gås med människor som delar samma intresse58. Det mest anmärkningsvärda är 
kanske att vår grupp av svarande i högre grad tycks värdera att träffa ”nya männi-
skor”, medan betydelsen av att umgås med dem man redan känner, kompisar, ham-
nar längre ner i prioriteringen. En annan skillnad är att ungdomarna i den här studien 
betonar nyttan med engagemanget något starkare. Närmast efter dessa mer generella 
skäl kommer en grupp som omkring hälften av alla svarande angett: att det är lugnt 
och skönt i kyrkan, att det finns ett varierat utbud, att det är en trygg plats, samt att 
vilja lära sig mer om Gud och kyrkan. Dessa skäl är kanske mer intressanta utifrån 
våra frågeställningar och tidigare forskning, som ju pekar på både utbudets betydel-
se, och betydelsen av att få utveckla religiös kunskap och erfarenheter av trygghet 
och mening i tillvaron. När det gäller skäl för att börja kan vi på några punkter se 
skillnader mellan killar och tjejer: killar har i högre utsträckning angett att föräldrar-
nas vilja. Tjejerna anger i något högre grad betydelsen av att träffa nya människor. I 
övrigt finns inga tydliga skillnader mellan könen. 

En generell beskrivning av de skäl som angetts som betydelsefulla för att börja 
ett engagemang är, som vi sett ovan, intressanta genom att de ger viss kunskap om 
hur den grupp unga som deltagit i undersökningen förhåller sig till ungas attityder 
till fritidsaktiviteter i mer generell mening. Vi kan se att de unga som väljer att vara 
med i Svenska kyrkans verksamhet inte skiljer sig så mycket från andra när det gäll-
er vad som är allra viktigast; att fritidsaktiviteter är roliga, utvecklande samt att de 
har ett socialt värde. Vi kan också se att skäl som kan ses som mer speciella för 
kyrkans verksamhet – kunskap om Gud och kyrkan, att få diskutera tro – ses som 
viktiga av mindre än hälften. Av större betydelse tycks känslan av trygghet och lugn 
som man upplever i kyrkan vara. 

Om vi följer tankegångarna ovan om betydelsen av religiös fostran eller sociali-
sation tidigare i livet, blir det intressant att se närmare på framförallt två grupper i 
materialet för en vidare analys. För det första den grupp i materialet som har en hög 
grad av religiös hemmiljö samt av tidigare kontakter med kyrkans verksamhet, ge-
nom barn- och juniorverksamhet. Som vi såg i det tidigare kapitlet är det en liten 
grupp i materialet, ungefär en fjärdedel. Dessa unga är alltså inte en grupp som är 
mest intressant på grund av sin storlek, men på grund av att de – enligt tidigare 
forskning – är de som borde vara mest benägna att attraheras av kyrkan, och inte 
minst att stanna kvar i kyrkan. Den andra gruppen som framstår som särskilt intres-
sant är de som inte har religiös hemmiljö eller svag sådan, samt få eller inga tidigare 
kontakter med kyrkan. Om vi ser till enkätresultatet i sin helhet handlar detta om den 
stora gruppen eller majoriteten i materialet, ungefär tre fjärdedelar av alla svarande. 
För denna grupp blir det intressant att studera vad som fått dem att söka sig till kyr-
kan, om de nu inte har en tidig fostran till den från hemmet och barnverksamhet? 
Utifrån detta resonemang har vi skapat två nya variabler i materialet, som represen-
terar två olika typer: de med stark kyrklig kompetens och de med svag kyrklig kom-
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petens. Utgångspunkten för att skapa dessa grupper har varit Bromanders begrepp 
kyrklig kompetens (som presenterades i avsnittet Att förklara religiöst engage-
mang). När vi skapade de två typerna har vi dock utgått endast ifrån de som tidigare 
(se kapitlet Att vara ung i kyrkan: resultat) kategoriserats som unga med stark re-
spektive en svag eller ingen kristen hemmiljö, och de som haft respektive inte haft 
någon tidigare kontakt med kyrkans barn- och juniorverksamhet. 

Figur 5. Kyrklig kompetens (n=525) 

Svag kyrklig kompetens  
(75 procent) 

Stark kyrklig kompetens  
(25 procent) 

Ingen tidigare kontakt med  
kyrkans verksamhet, samt  
ingen eller svag kristen hemmiljö 

En eller tidigare kontakter med  
kyrkans verksamhet, samt  
stark kristen hemmiljö 

De tydligaste skillnaderna när det gäller bakgrund mellan grupperna rör gudstro och 
religiös självbenämning, (den variabel vi tidigare kallat ”trosprofil”). Som vi kan 
förvänta oss finns de som har en hög grad av kyrklig kompetens framförallt bland de 
grupper som kan sägas ligga närmare Svenska kyrkans lära och tro, de vi tidigare 
kallat ”kristna transcendenstroende” samt ”personligt transcendenstroende”. De 
svarande med låg grad av kyrklig kompetens finns framförallt bland de grupper som 
kan sägas ligga längre bort från kyrkans tro och lära, det vill säga bland dem som vi 
kallat de ”personligt immanenstroende”, ”personligt sökande-osäkra” och de ”icke 
troende”. Detta stämmer väl överens med de teorier om religiöst kapital och kyrklig 
kompetens som presenterades tidigare, och tyder på att tidig socialisation eller fost-
ran in i religiös verksamhet genom hemmet och barnverksamhet även i vårt material 
har samband med grad av kunskap om och identifikation med det samfundets lära 
och tro59. När det gäller ålder finns svaga samband, som visar att en något större 
andel av de yngsta (13–14 år) har svag kyrklig kompetens än de äldsta (16–18 år). 
Mellan killar och tjejer finns dock inga tydliga skillnader mellan de två grupperna. 

Olika typer av motiv 
Som vi såg i tabellen ovan finns det vissa skäl som såväl tematiskt som i rangord-
ning tycks ligga närmre varandra än andra. Ett sätt att analysera sådana mönster i ett 
material är att göra en så kallad faktoranalys60. Med hjälp av denna identifierade vi 
tre olika dimensioner i svaren på skälfrågan. Dessa återspeglar vad vi kallar motiv. 
Vi kallar dessa aktivitetsmotiv, religiösa motiv samt yttre motiv. 

Aktivitetsmotiv samlar de skäl som rör främst aktiviteterna i kyrkan: att det är kul, 
att det finns mycket att göra, samt ledaren. Religiösa motiv samlar de skäl som berör 
kunskap och diskussioner om tro och gud, kyrkan som trygg och lugn plats, samt 
nytta både för individen själv och för andra. Det kan diskuteras i vilken mån de 
sistnämnda skälen hör till denna kategori. De som mer uttalat rör tro, Gud och kyrka 
är kanske lättare att se som religiösa, men utifrån tidigare forskning om hur en driv-
kraft för engagemang i kyrkan just kan vara att bekräfta och utveckla tidigare erfa-
renheter eller kompetens, finns det skäl att utgå ifrån att dessa olika skäl hör sam-
man. Den tredje och sista motivtypen, yttre motiv, betecknar de skäl som handlar om 
betydelsen av föräldrarnas vilja och kyrkans rent geografiska närhet. 
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I hela gruppen svarande visade det sig att aktivitetsmotiven är vanligast; 38 pro-
cent har angivit dessa, 24 procent religiösa motiv och 13 yttre motiv. Detta stämmer 
överens med tabell 4, och ger stöd för att vår kategorisering är rimlig och användbar 
i den fortsatta analysen. Vilka kategorier eller typer av motiv anges då som viktigast 
för att börja av olika grupper, framförallt de som, enligt resonemanget ovan, har 
olika grad av kyrklig kompetens? Vi skulle, utifrån tidigare forskning, kunna tänka 
oss att de som har starkare sådan kompetens i första hand skulle ange yttre samt 
religiösa motiv. Vi skulle vidare kunna tro att de som har svagare kompetens i första 
hand väljer aktivitetsmotivet. Stämmer det? 

En jämförelse mellan de olika grupperna61 visar stöd för dessa tankar; den största 
skillnaden mellan grupper med olika kyrklig kompetens finns när det gäller skäl som 
handlar om föräldrars påverkan och geografisk närhet, det vill säga yttre motiv. Det 
är mer än dubbelt så många i gruppen med högre kyrklig kompetens än bland dem i 
gruppen med lägre kompetens som uppgett att dessa skäl stämmer bra (24 mot 10 
procent). Detta ger ett intressant perspektiv på vad som tidigare visades i tabellen 
ovan. Där kunde vi se att föräldrarnas betydelse för att börja ett engagemang hamnar 
bland de lägre prioriterade skälen i gruppen som helhet. Det är inte orimligt att tän-
ka, att den bilden har att göra med att det även för en ungdom med en bakgrund i en 
kristen hemmiljö och tidigare erfarenhet av kyrkans barnverksamhet, i förhållande 
till den kulturella normen om individuell autonomi, är viktigt att tala om det man gör 
som ett resultat av eget val. 

Varför fortsätta? 
De skäl som unga anger för att börja är intressanta i sig, men frågan om att känna sig 
hemma i kyrkan handlar också om varför man inte bara en gång börjat komma dit, 
utan även fortfarande vill vara med. Som vi sett pekar tidigare forskning mot att 
religiös socialisation, både den som sker tidigt och den som sker genom vidare kon-
takter och erfarenheter i kyrkans verksamhet, har stor betydelse för kontinuitet i 
religiöst engagemang. För att analysera kontinuitet behöver vi egentligen mäta en-
gagemang vid olika tidpunkter i en persons liv, vilket inte gjorts inom ramen för det 
här projektet. Ett annat sätt att tala om kontinuitet är att undersöka om olika grupper 
i ett material kan sägas ha fått en stärkt relation till kyrkan62, och om faktorer som 
identifierats i tidigare forskning verkar ha betydelse för detta. I vår analys har vi 
prövat att undersöka detta på två sätt. Det första handlar om att en stärkt relation till 
kyrkan uttrycks genom att någon uppger fler skäl för att fortsätta vara med i kyrkan, 
än vederbörande uppgav för att börja sitt engagemang. Det är viktigt att betona, att 
vi inte vet om detta rör sig om en faktiskt förändring hos en person. Vi skulle kunna 
uttrycka det så att relationen mellan de två frågorna, skäl för att börja och skäl för att 
fortsätta, visar på en större sannolikhet för att fortsätta sitt engagemang. Följaktligen 
kan vi tänka att den vars skäl för att vara med har minskat från de som uppgavs för 
att börja, med större sannolikhet fått en svagare relation. För att skapa dessa grupper 
jämförde vi antal skäl de svarande har angett som starkt överensstämmande med 
varför de började, och varför de vill fortsätta vara med i kyrkan. Vi skapade sedan 
två nya variabler för de svarande som fått fler skäl respektive de som inte har fått det 
(oförändrat antal eller färre skäl). Den första gruppen kallar vi fortsättningsvis för 
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unga med en stärkt relation, och den andra för unga med en svagare relation till 
kyrkan. 

Figur 6. Kyrklig relation (n=866) 

Svag kyrklig relation  
(34 procent) 

Stärkt kyrklig relation  
(66 procent) 

Färre eller oförändrat antal skäl  
för att fortsätta, jämfört med för 
att börja i kyrkan 

Fler skäl för att fortsätta, jämfört 
med för att börja i kyrkan 

I hela materialet anger närmare två tredjedelar av alla fler skäl för att fortsätta än de 
gjorde för att börja. Vad skiljer då de grupper som skulle ha en starkare respektive 
svagare relation till Svenska kyrkan från varandra? Vår analys visar att den faktor 
som starkast förklarar skillnader mellan grupperna är deras tro. De ”kristna tran-
scendenstroende” är framförallt de som enligt resonemanget ovan har fått en starkare 
relation till kyrkan. De två grupper som ligger längst från en sådan tro (de som be-
skriver sig som icke troende och sökare) är däremot de största bland dem som fått en 
svagare relation. I tidigare analyser har vi sett att det finns starka samband mellan 
individens egen tro och hans eller hennes religiösa socialisation i hemmet samt tidi-
ga kontakt med kyrkan. En jämförelse mellan grupper med stärkt respektive svagare 
relation till kyrkan och grupper med olika kyrklig kompetens, som vi presenterade i 
figur 5, visar också en tendens i den riktningen. De som framförallt tycks ha fått en 
stärkt relation är de som har kristen hemmiljö samt haft flera tidigare kontakter med 
kyrkans barnverksamhet. 

Fyra nyckelgrupper 
Som vi såg ovan var den tydligaste skillnaden vad gäller bakgrundsvariabler mellan 
gruppen som fått stärkt eller svagare relation till kyrkan mellan grupper som har 
olika trosprofil, religiös hemmiljö och tidig kontakt med kyrkan. För att ta ytterliga-
re ett steg vidare i analysen blir det därmed intressant att föra samman grupper med 
olika stark relation, och grupperna med olika kyrklig kompetens som vi introducera-
de tidigare. Vi får då fyra grupper enligt nedan: 

Figur 7. Fyra nyckelgrupper (n=530) 

 Kyrklig relation 
Kyrklig kompetens Svag kyrklig relation Stärkt kyrklig relation 
Svag kyrklig kompetens De sårbara  

(30 procent) 
De potentiella  
(47 procent) 

Stark kyrklig kompetens De glömda  
(7 procent) 

De förankrade  
(18 procent) 

De fyra nyckelgrupperna har vi valt att kalla de sårbara, de potentiella, de glömda, 
respektive de förankrade. Den första nyckelgruppen är de sårbara. Denna grupp 
utgör knappt 30 procent av svarspersonerna. Här återfinns de som har en svag kyrk-
lig kompetens och en svagare relation till kyrkan. De har alltså i lägre grad vuxit upp 
i en kristen hemmiljö, samt i mindre utsträckning haft kontakt med kyrkans barn-
verksamhet. Endast var tredje kommer från det vi kallade svagt kristen hemmiljö, 
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och resten har ingen sådan. Här finns också de som uppgett färre eller oförändrat 
antal skäl för att fortsätta jämfört med antal skäl för att börja i kyrkans ungdoms-
verksamhet. Den här gruppen har tillsammans med gruppen ”de glömda” en yngre 
åldersprofil jämfört med övriga grupper, och de flesta av dem är konfirmander. De 
har i något lägre utsträckning utländsk bakgrund än övriga grupper. En större andel 
är icke-troende respektive personligt/sökande osäkra jämfört med övriga grupper. 
Var fjärde i gruppen sårbara är icke-troende, och drygt var fjärde är person-
ligt/sökande osäkra. Denna grupp kan således ses som den mest sårbara av de fyra 
nyckelgrupper vi identifierat, genom att de har minst med sig av religiös socialisa-
tion hemifrån respektive från kyrkans barnverksamhet, och deras förhållande till 
religiös tro befinner sig längst ifrån vad som traditionellt förknippas med Svenska 
kyrkan. Denna grupp anger också i mindre grad än övriga religiösa motiv som vikti-
ga både för att börja och för att fortsätta engagera sig i kyrkan. Aktivitetsmotiv är 
mest betydelsefulla för att fortsätta sitt engagemang. 

Nästa nyckelgrupp är de potentiella. Här finns de som har en svag kyrklig kom-
petens, och en stärkt relation till kyrkan. Det betyder att de i lägre grad har vuxit upp 
i en kristen hemmiljö, och i mindre utsträckning haft kontakt med kyrkans barnverk-
samhet, än de två nästkommande grupperna. Till skillnad från ”de sårbara” har de 
dock fått fler skäl för att fortsätta vara med i kyrkan än vad de angav för att börja. 
De kan därmed sägas ha fått en starkare relation till kyrkan. Fyra av tio i denna 
nyckelgrupp kommer från en svagt kristen hemmiljö, vilket alltså är något fler än i 
den föregående gruppen, medan sex av tio kommer från vad vi kallat ej kristen 
hemmiljö. Fyra av tio är personligt immanenstroende, vilket motsvarar den största 
andelen jämfört med de övriga nyckelgrupperna. Var fjärde i denna nyckelgrupp är 
personligt/sökande osäkra. De ”potentiella” skiljer inte ut sig åldersmässigt från 
andra grupper, och de tycks framförallt vara aktiva i ungdomsgruppen (40 procent). 
Denna nyckelgrupp är den största i materialet, knappt 47 procent hör hit. Det är dock 
inte bara dess numerära storlek som gör den intressant att studera närmare – det 
finns också teoretiska skäl för att ägna denna grupp en närmare uppmärksamhet. 
Dessa unga har alltså trots sin bakgrund kommit med i kyrkans verksamhet, och 
funnit fler skäl att fortsätta engagera sig. När det gäller vilka typer av skäl som 
gruppen angivit för att fortsätta, tycks ökningen främst handla om aktivitetsmotiv, 
men även i någon mån av religiösa motiv (39 procent angav aktivitetsmotivet för att 
börja, och 61 för att fortsätta. 25 procent har angivit religiösa motiv för att börja och 
29 procent för att fortsätta i kyrkan). Detta mönster väcker intressanta frågor när det 
gäller en vidare analys av hur en stärkt relation till kyrkan kan ta sig uttryck, och vi 
återkommer vi till detta längre fram i detta kapitel. 

Den tredje nyckelgruppen är de glömda. Denna grupp är den minsta, och samlar 
endast 7 procent av de svarande. Dessa har en stark kyrklig kompetens och en svaga-
re relation till kyrkan. Med det menas att deras hemmiljö är kristen genom att de 
svarat att de upplevt den som kristen, svarat att föräldrarna deltar i gudstjänster re-
gelbundet, respektive uppgivit att de deltagit i kyrkans barnverksamhet. De har alltså 
i förhållande till de hittills beskrivna nyckelgrupperna mer av vad vi kallar kyrklig 
kompetens. Trots detta har har deras skäl inte blivit fler för att fortsätta jämfört med 
att börja delta i kyrkans verksamhet. Det innebär att de, enligt vårt resonemang 
ovan, har fått en svagare relation. Här återfinns särskilt yngre, nära hälften av dem är 
13–14 åringar. 38 procent har utländsk bakgrund, vilket är något vanligare jämfört 
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med de två tidigare nyckelgrupperna. Nästan varannan av ”de glömda” är med i 
ungdomsgruppen, och här hittar vi också den största andelen körmedlemmar. Ande-
len ledare är dock lägst i materialet. Var tredje i denna nyckelgrupp är kristna tran-
scendenstroende, drygt var fjärde är personligt transcendenstroende. 60 procent tror 
med andra ord på Gud som en kraft eller väsen utanför (över) människan. Endast 
mindre andelar i denna nyckelgrupp beskriver sig som sökare, osäkra eller icke-
troende. När det gäller skäl för att börja engagera sig, tycks de yttre motiven vara 
mest betydelsefulla. En mindre andel, 13 procent, anger religiösa motiv för att börja, 
och 24 procent aktivitetsmotiv. Intressanta frågor kring denna grupp är varför de är 
kvar i ett kyrkligt engagemang, om de nu inte finner fler skäl för att fortsätta. Kan-
ske är de skäl de funnit för att börja engagera sig är tillräckligt starka för att de även 
ska fortsätta? Dock finns en risk att om dessa få men starka skäl hotas, så kan dessa 
unga också förlora sin relation till kyrkan. 

Den fjärde och sista nyckelgruppen vi identifierat är de förankrade. Dessa utgör 
omkring var sjätte av materialet, eller 18 procent. De har en stark kyrklig kompetens 
och har en stärkt relation till kyrkan. Det innebär att de genom kristen hemmiljö och 
deltagande i kyrkans barnverksamhet förvärvat kyrklig kompetens, samt att de angi-
vit fler skäl för att fortsätta än vad de angav för att börja. De ”förankrade” är äldre 
än övriga nyckelgrupper, 29 procent av denna nyckelgrupp är 16–18-åringar. När det 
gäller utländsk bakgrund och aktivitet i kyrkan liknar dessa unga i mycket ”de 
glömda”: även här har 38 procent utländsk bakgrund, och nästan varannan är med i 
ungdomsgruppen. Bland de förankrade är dock en större andel ledare än i övriga 
grupper – 24 procent. I denna nyckelgrupp finner vi också den mest ”traditionella” 
trosbilden: 42 procent är kristna transcendenstroende, och 39 procent är personligt 
transcendenstroende. 13 procent är personligt immanenstroende. Denna nyckelgrupp 
kan antas vara den ”säkra” gruppen för en församling, genom att de har med sig en 
kyrklig kompetens från tidigare i livet, och de har även fått fler skäl att fortsätta 
under tiden. Deras relation till kyrkan har på det sättet alltså stärkts eller med ett 
annat ord förankrats. Jämfört med de övriga nyckelgrupperna är det således inte 
sannolikt att unga i denna grupp kommer att sluta sitt kyrkliga engagemang. I denna 
grupp är aktivitetsmotiven viktigast för att börja, men de religiösa motiven är nästan 
lika betydelsefulla (48 respektive 43 procent). När det gäller vilka skäl som denna 
grupp angett som viktiga för att fortsätta tycks de framförallt handla om aktivitets-
motivet, men de har även angett religiösa motiv och yttre motiv i högre grad än 
övriga grupper. 

Sammanfattning 
Beskrivningen av de olika nyckelgrupperna ovan visar, för det första, på bakgrunds-
faktorernas tänkbara betydelse för sannolikheten att en ung person ska fortsätta sitt 
engagemang i kyrkan. Att gruppen ”förankrade”, som har starkare kyrklig kompe-
tens, framförallt har fått stärkt relation visar att den primära socialisationen har bety-
delse för kontinuitet i det kyrkliga engagemanget. Det gör även det faktum att ”de 
sårbara”, som alltså löper störst risk att inte fortsätta, är den näst största i vårt mate-
rial. Genomgången ovan visar också att bakgrundsfaktorer som ålder har betydelse: 
de yngsta åldersgrupperna finner vi bland ”de sårbara” och ”de glömda”, och de 
äldsta bland ”de förankrade”. Detta skulle kunna förklaras av en tidigare analys av 
grupperna med stärkt respektive svag relation. Här visade det sig att de som fått fler 
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skäl främst hör till gruppen äldre än 15 år, och de som uppgivit färre skäl är 15 år 
eller yngre. Detta samband kan kanske förklaras med att den som är äldre också 
funnits med längre i verksamheten, och hunnit skaffat sig en bredare erfarenhet och 
förankring i kyrkan vilket gör det lättare att hitta fler skäl som stämmer överens med 
dessa erfarenheter. De svagare grupperna överväger också i de aktiviteter som är 
mest specialiserade efter ålder och intresse. ”De sårbara” tycks framförallt finnas 
bland konfirmanderna. ”De glömda” finns framförallt i kören, och vår tidigare ana-
lys visar att körsångare framförallt hör till den grupp som inte förändrat antal skäl. 
”De potentiella” samt ”de förankrade”, som fått fler skäl eller en stärkt relation är 
framförallt ledare, deltar i öppen verksamhet eller ungdomsgrupp. Med andra ord 
finns de i de verksamheter där möjligheter ges att gå vidare och göra olika saker. 

Att den största nyckelgruppen i materialet, ”de potentiella”, trots en svagare tidig 
kyrklig kompetens fått fler skäl att engagera sig visar dock, för det andra, att även 
andra faktorer än bakgrund har betydelse. Att aktivitetsmotiv framförallt i den grup-
pen tycks vara viktigast både för att börja och fortsätta engagera sig tyder på ett visst 
stöd för tesen om utbudets betydelse. Men aktivitetsmotivet handlar inte bara om att 
det är kul och finns mycket olika saker att göra i kyrkan, utan också om till exempel 
ledarens betydelse. Dessutom tycker vi oss se en svag ökning också av de religiösa 
motiven. För att förstå mer om vad detta betyder, behöver vi gå vidare i analysen 
och vi återkommer till det i nästa stycke. Den lilla gruppen ”de glömda” visar också 
på att den tidiga religiösa socialisationen inte är något helt säkert framgångsrecept. 

Aktivitetsmotivets stora betydelse både för att börja och fortsätta ett engagemang 
gör det också intressant att se på fördelningen mellan grupperna när det gäller för-
samlingstyper. Här kan vi se att ”de potentiella” tycks vara ganska jämt fördelade i 
de olika typerna, men framförallt återfinns i den starka men konventionellt arbetande 
församlingen. De svaga församlingarna, såväl de som satsat på en konventionellt 
som ett bredare utbud, samlar framförallt ”de förankrade”. I den konventionella 
svaga församlingen finns även den största andelen av ”de glömda”. Gruppen ”de 
sårbara” finns framförallt i den starka församlingen med ett brett utbud. Hur kan 
detta förklaras? 

Kan det vara så, att dessa församlingar också samlar en större grupp av unga som 
är aktiva i konfirmationsverksamheten, som – vilket vi såg ovan – är den aktivitet 
där de unga som har en sådan relation framförallt finns? En jämförande analys mel-
lan olika aktivitetstyper samt församlingstyper visar en svag, men signifikant, ten-
dens där framförallt de starka, brett satsande församlingarna har något större andelar 
konfirmander än de mer konventionellt arbetande församlingarna63. Detta resultat är  
linje med tidigare studier som visade på att en satsning på utbud av aktiviteter kan 
locka framförallt unga med svag kyrklig kompetens. Att flertalet av dessa inte hör 
till de ”potentiella” kan, som vi såg tidigare, höra samman med ålder, men ställer 
också viktiga frågor om kontinuitet. 

Förändring av motivtyp – en bredare bas? 
Som vi ser ovan visar analysen av de olika nyckelgrupperna att det även tycks ske en 
förändring mellan vilken typ av motiv som anges för att börja respektive fortsätta 
vara med i kyrkan. I kapitlets inledning pekade vi på betydelsen av ”sekundär socia-
lisation” för kontinuitet i religiöst engagemang. Annorlunda uttryckt: betydelsen av 
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erfarenheter som förankrar en ung människa djupare i ett religiöst samfunds lära och 
liv, för att hon eller han skall fortsätta känna sig hemma i kyrkan. Presentationen av 
de olika nyckelgrupperna ovan visade tydligt att bland de grupper som har fått en 
tidig religiös socialisation finns de största andelarna som ligger nära en traditionell 
kyrklig gudstro, och en självidentifikation som kristen. I gruppen ”de potentiella” 
tror de flesta på sitt eget, personliga sätt och har en mer immanent eller osäker guds-
tro. I den mest ”sårbara” gruppen finns den största andelen som är osäkra eller 
främmande inför kyrkans tro. Betydelsen av att lära mer om och få reflektera över 
kyrkans tro är kanske därför särskilt viktig för att förstärka en relation för den som 
har en svag religiös socialisation med sig från tidig barndom. Detta är utgångspunk-
ten för vårt andra sätt att undersöka hur en stärkt relation till kyrkan kan tänkas ta sig 
uttryck. Utifrån vårt tidigare resonemang kan vi anta att vissa typer av skäl, de vi 
kallat de religiösa, har starkare betydelse för att en ung människa vill fortsätta enga-
gera sig i en organisation som just Svenska kyrkan. Detta eftersom dessa framförallt 
ger uttryck för erfarenheter av mening, tillhörighet, samt de värderingar, det budskap 
eller den atmosfär som kyrkan vill förmedla. Vi skulle då kunna tänka att den grupp 
unga som förändrat sina skäl från att börja till att fortsätta i denna riktning, det vill 
säga gått från att ange till exempel yttre eller aktivitetsmotiv till religiösa motiv, 
eller från yttre till aktivitetsmotiv, har fått en starkare relation till kyrkan i att denna 
fått fler dimensioner, eller med andra ord att den kyrkliga kompetensen breddats. 

Ett sista steg i analysen som vi prövat är därför att studera relationen mellan ovan 
beskrivna nyckelgrupper och eventuella förändringar i vilken kategori av skäl som 
anges för att börja och för att fortsätta ett engagemang64. Denna analys visar, att i 
grupperna ”de sårbara” och ”de glömda”har de flesta inte förändrat sina skäl utan 
stannat kvar inom typen aktivitetsmotiv. Bland ”de förankrade” har den största för-
ändringen skett mellan yttre motiv till aktivitetsmotiv, samt från aktivitetsmotiv till 
religiösa motiv. Den största och kanske mest intressanta gruppen som identifierades 
ovan, ”de potentiella”, har framförallt förändrat sina motiv i riktning från aktivitets-
motiv till religiösa motiv, och från yttre motiv till aktivitetsmotiv. En möjlig tolk-
ning av dessa mönster kan vara, att den som redan har en stark kyrklig kompetens, 
och börjar på grund av yttre motiv, under tiden i kyrkan kan finna fler skäl som 
handlar om att det är kul, finns många olika saker att göra, samt ledaren som motive-
rar honom eller henne att fortsätta vara kvar. Den som börjar av framförallt sådana 
aktivitetsmotiv, och som har en låg grad av kyrklig kompetens med sig i ”ryggsäck-
en”, kan få fler skäl som framförallt handlar om att få tala om tro, lära sig mer om 
Gud och kyrkan, upptäcka kyrkan som trygg och lugn plats, samt finna något att ha 
nytta av i framtiden. Att båda de grupper som fått en stärkt relation även förändrat 
sina skäl i riktning mot de religiösa skulle kunna ses som ett stöd för tanken om 
betydelsen av fördjupade erfarenheter av kyrkans miljö och tro för ett fortsatt enga-
gemang. Den som fått en stärkt relation både i betydelsen att han/hon funnit fler 
skäl, och erfarenhet av andra skäl för att vara aktiv i kyrkan, är mindre sannolik att 
minska sitt engagemang i kyrkan. Hos den som redan har en svag relation, som 
dessutom förblir endimensionell, är sårbarheten betydligt större. Mönstret ovan när 
det gäller de grupper som har den svagaste relationen till kyrkan, ger skäl att fundera 
över hur starkt aktivitetsmotivet ensamt kan vara som bas för fortsatt engagemang i 
kyrkan.  
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Engagemangets betydelse 
I tidigare avsnitt av detta kapitel har vi främst koncentrerat oss på vår första fråge-
ställning, om varför unga börjar engagera sig i kyrkan, och relationen mellan sådana 
skäl och varför de väljer att fortsätta. I detta avsnitt av analysen vill vi knyta dessa 
frågor till vår andra frågeställning, nämligen vad engagemang i Svenska kyrkan 
betyder för unga. Som vi har sett tycks de skäl som ryms inom vad vi kallat aktivi-
tetsmotiven och de religiösa motiven vara särskilt betydelsefulla för att unga männi-
skor ska utveckla en starkare relation till kyrkan. För att få en djupare förståelse för 
vad dessa skäl innebär, vilka erfarenheter det handlar om, och hur de kan förstärka 
eller försvaga relationen till kyrkan behöver vi komplettera vår analys med inter-
vjumaterialet. Här kommer vi närmare hur svar på våra frågeställningar uttrycks 
med ”ungas röster”. 

För tydlighetens skull delar vi in diskussionen i två huvuddelar, betydelsen av ak-
tiviteten, och betydelsen av det vi kallat de religiösa motiven. Som vi kommer till-
baka till nedan, blir det dock tydligt i de ungas erfarenheter och berättelser att dessa 
motiv är sammanflätade, ömsesidigt förstärkande (eller försvagande) och inte så 
enkla att skilja åt. När det gäller aktivitetsmotivets betydelse ser vi i intervjuerna 
framförallt tre tydliga teman. Vi kallar dem ”kyrkan är mycket mer”, ”en annorlunda 
gemenskap” och ”förebilder”. Två teman ligger tydligt i skärningspunkten mellan 
aktivitetsmotiv och religiösa motiv. Vi kallar dem ”nytta” och ”kyrkan som frizon”.  
När unga pratar om den religiösa tron eller de religiösa motivens betydelse kommer 
framförallt två teman fram: ”värden, riter och platser” som förankrar erfarenheter av 
en annorlunda gemenskap och en frizon, samt ”min egen tro”, erfarenheter som 
möjliggör en utveckling av den egna tron och som person. 

Innan vi går in på dessa teman vill vi också visa hur intervjuerna fördjupar bilden 
av den tidiga, religiösa socialisationens betydelse för vägen in i kyrkan. Liksom i 
enkätmaterialet är det i intervjugruppen en minoritet som menar att de vuxit upp i ett 
kristet hem och har någon förälder som är aktiv i kyrkan. Så här resonerar några 
tjejer med olika religiös bakgrund om saken: 

(Intervjuare: Hur viktigt tror ni att det är att man har med sig engagemanget 
för kyrkan hemifrån?) 

B: Jag tror att det har väldigt stor del, för många som är i kyrkan, deras för-
äldrar är kristna. Men till exempel jag, jag har ju vuxit upp i ett verkligen re-
ligiöst tomt hem liksom, min mamma har varit intresserad av andlighet och 
så men det är inget hon diskuterat med mig förrän jag blivit äldre. Så att jag 
konfirmerade mig det var liksom hundra procent mitt eget val, och sen att jag 
gått vidare där. 

C: Mina föräldrar, dom går inte i kyrkan och så men dom har kristna värde-
ringar och ville att vi skulle få se det när vi var små också. Plus att dom tyck-
te att det är bra så här grupper för barn och så. Ett bra sätt att träffa andra barn 
på och få värderingar från grunden. 

A: Ja det är det jag känner också att även ifall jag skulle träffa en inte kristen 
man så skulle det nog vara det första jag skulle säga, att jag vill att mina barn 
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ska växa upp i kyrkan för det är en så trygg miljö (instämmanden från de 
andra). För det kan jag märka också bland mina kompisar i skolan att dom 
har inte den här trygga grunden som jag har, som jag ändå har fått på grund 
av att jag blivit uppväxt i kyrkan. (Fokusgrupp tjejer 16–18 år, brett satsan-
de, stark församling). 

Som vi såg i analysen ovan, har det vi kallat yttre motiv; föräldrarnas vilja och kyr-
kans rent geografiska närhet, betydelse för att börja engagera sig i kyrkan framförallt 
för den grupp vi kallat ”de förankrade”, samt ”de glömda” (det vill säga dem med 
stark kyrklig kompetens). Intervjuerna nyanserar den bilden, och visar att även om 
föräldrarna är viktiga, så tycks framförallt syskon och vänner som har erfarenhet av 
kyrkan och uppmanar personen att vara med vara mycket betydelsefulla: 

(Intervjuare: Varför gick ni och konfirmerade er?) 

A: Min släkting hade konfirmerat sig på sommarläger och sa att det var jätte-
roligt, och då prövade jag också det. 

B: Mina två äldre systrar har båda konfirmerats och en har varit aktiv väldigt 
länge efter det. Och båda sa att det var jätteroligt på lägren. Så jag ville också 
göra det. Man fick nya vänner och så. 

C: jag hade en äldre kompis som hade konfirmerat sig och så…dom sa att det 
var jätteroligt, men jag visste inte heller så mycket om det egentligen. (Tjejer 
och killar, 15–16 år, fokusgrupp, konventionellt arbetande,, stark församling) 

Överhuvudtaget styrker intervjuerna vad som framkom i det tidigare kapitlet, att 
konfirmationen – framförallt för dem som inte har stark kyrklig kompetens med sig 
– är en huvudväg in i kyrkligt engagemang. Positiva erfarenheter under konfirma-
tionstiden är avgörande. Bara en av de vi intervjuade hade negativa erfarenheter av 
konfirmationsläsning, och hon hade i gengäld stark hemmiljö. 

Aktivitetens betydelse 
Som vi såg ovan har aktivitetsmotiven stor betydelse för alla nyckelgrupper. Aktivi-
tetsmotivet handlade bland annat om skäl som att det är kul och att det finns många 
olika saker att göra i kyrkan. Intervjuerna fördjupar bilden av vad detta kan innebära 
för olika grupper. 

Kyrkan är mycket mer 
Enkätmaterialet visar att få unga i vår undersökning har religiös hemmiljö, och även 
för dem som har det är religion knappast ett ämne man talar om till vardags. Tvärt-
om tycks många av de unga vi intervjuat leva i en värld där Svenska kyrkan är 
okänd eller upplevs som något negativt. Att börja engagera sig i kyrkan kan därför 
innebära en erfarenhet av att ”kyrkan är mycket mer” än dessa fördomar. Utifrån 
analysen av enkätmaterialet kan vi ha anledning att tro, att det framförallt är grup-
perna ”de potentiella” och ”de förankrade” som börjar i kyrkan på grund av föräld-
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rar, syskon eller kompisar, men fortsätter på grund av erfarenheten av att engage-
mang i kyrkan blir ”mycket mer” roligt och varierat än vad man tänkte sig. Att kyr-
kan är roligare och mer mångsidig än ens egna farhågor är kanske framförallt bety-
delsefullt för den som inte har tidigare erfarenhet av kyrkan genom till exempel 
familj eller barnverksamhet. Men det kan även ha stor betydelse för att legitimera ett 
engagemang för den som vuxit upp inom kyrkan gentemot föreställningar som han 
eller hon möter i vardagen. Här är några röster från en fokusgrupp i en av de starka, 
konventionella församlingarna: 

A: …Alltså det är ju många i min klass som tycker att vi är lite konstiga som 
går hit hela tiden på vår fritid, men… 

B: Dom förstår liksom inte varför. Men det är ju för att dom inte har vart här 
och prövat på. 

C: Dom tror att det är så här gå på gudstjänst typ, hela tiden 

A: Ja att det är nån gammal präst som står och pratar med monoton röst så 
man får så här huvudvärk av att sitta där i flera timmar. Det är ju skitkul att 
komma hit! 

D: Man får förklara för vissa att liksom, vi går inte på gudstjänst och sen drar 
man hem och läser lite bibel… 

A: Nej, vi träffas ju sen och ….gör något kul 

E: …Aktiviteter ibland också. 

En annorlunda gemenskap 
Intervjuerna nyanserar även bilden av att aktivitetsmotiven framförallt handlar om 
att verksamhetsutbudet förändras ofta eller att man gör vissa speciella saker: 

(Intervjuare: vad gör ni i kyrkan då? Vad gör ni när ni är här?) 

A: Har kul. 

B: Umgås. 

C: Får nya kompisar. 

D: Man lär ut och man lär sig själv (Killar och tjejer 16-17 år, fokusgrupp, 
konventionellt arbetande svag församling) 

Det är mer aktiviteternas funktion som lyfts fram under intervjuerna. Det viktigaste 
med vad unga gör i kyrkan tycks handla om upplevelsen av gemenskap. En central 
del handlar om den särskilda, täta, koncentrerade gemenskap både i tid och i relatio-
ner som konfirmationslägren erbjuder. Som citatet nedan visar, fyller ett fortsatt 
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engagemang en viktig funktion i att få en fortsättning på gemenskapen och den star-
ka stämningen från konfirmationen: 

(Intervjuare: vad är det som är speciellt med kyrkan som man inte får någon 
annanstans?) Det är väl mer lägren. Det är det som är det speciella. Det är det 
som har fått mig att vara här. (Kille 16 år, brett satsande, stark församling) 

Intervjuerna visar också att det som gör gemenskapen värdefull kan handla om att 
den på vissa punkter skiljer sig från andra platser där unga kan ha ”kul” och ”göra 
olika saker”. En attraktionskraft ligger i hur kyrkan upplevs som en annorlunda 
sorts gemenskap. I kyrkan får unga erfarenheter av andra former av relationer, som 
tycks överskrida en del av de gränser mellan olika typer av människor de upplever i 
andra sammanhang. Som citatet nedan visar, handlar det för det första om att de får 
lära känna och samarbeta med även den som är annorlunda, dem man inte skulle ha 
träffat eller valt att umgås med i till exempel skolan: 

Det var vissa som jag konfirmerade mig med som jag tyckte var 
*jättekonstiga* du vet i skolan så man (ohörbart) alla personer men jag kände 
dem inte ens. Man skaffar sig förutfattade meningar om folk i kyrkan och så 
men sedan när jag lärde känna dem så var de jättesnälla. Då lärde man sig 
också att man aldrig ska ta en person för given och bara tro att hon är någon-
ting. Att den är någon annan än den egentligen är. För jag kände ju inte alls 
dom. (Intervjuare: du lärde känna andra sorters människor alltså än vad du 
kände tidigare?) De som jag umgås med idag, de är ju liksom som jag. Men 
de där andra människorna de var lite ”weird”, de skulle jag aldrig ha kunnat 
umgås med. (Tjej 16 år, konventionellt arbetande, svag församling) 

Som citatet nedan visar bygger denna känsla på erfarenheter av att man i kyrkan gör 
olika saker, och därmed lär känna människor och lär sig att samarbeta med dem på 
olika sätt. Därmed kan man, som en intervjuperson uttrycker det i kyrkan lära känna 
varandra ”på djupet”, ”på ett annat sätt”. 

För att här, visst alla är inte lika och alla tycker inte om varann här heller, 
men man är mer accepterad som person ändå ”visst han är som han är och så 
är det” liksom, och annars i skolan då väljer man att inte vara med den perso-
nen och inte lära känna den personen för den är så himla olik en själv. Och så 
är det verkligen inte här, för här gör man så mycket olika övningar och täv-
lingar och då måste man jobba i lag och då lär man känna den perso-
nen…som man kanske inte har så mycket gemensamt med, men det visar sig 
att man har det. Och det är ganska svårt att få den kontakten med människor 
utanför, om man inte blir tvingad eller vad man ska säga, till att vara med den 
personen. (Tjej 18 år  konventionellt arbetande, svag församling). 

Intervjuerna ger alltså en stark bild av att de unga som är engagerade upplever kyr-
kan som en miljö präglad av tolerans och respekt för olika sorters människor: 

A: Och det är också olika såhär gamla, unga så här typ. Om man är typ rik el-
ler fattig, alltså det är inget så här uppdelat. Ja, det är liksom alla är lika som 
kommer. 

Diakonivetenskapliga institutets skriftserie 14 59



Att vara engagerad i kyrkan: analys 

B: Alla är välkomna (Tjejer 14 år, fokusgrupp, konventionellt arbetande, 
svag församling) 

Det kan diskuteras i vilken mån en sådan bild stämmer även för den som inte är lika 
förankrad i verksamheten. Men den kan också ses som en indikation om den erfa-
renhet som framkommit i amerikansk forskning, nämligen att unga genom sitt enga-
gemang i kyrkan får en erfarenhet av och tillgång till nätverk inte bara inom den 
egna åldersgruppen, utan även över generations- och sociala grupper, som är tämli-
gen en unik i det moderna, differentierade samhället. Vi återkommer till detta i vår 
avslutande diskussion. 

Förebilder 
Till aktivitetsmotivet hör också betydelsen av ledaren. Som vi såg i föregående kapi-
tel har de unga i undersökningen framförallt kontakt med de frivilliga ledarna, men 
även präster och församlingspedagoger. Intervjuerna visar hur ledare har betydelse 
framförallt som förebilder, men också att de representerar vuxna som har tid, som 
man kan prata med på ett annat sätt än föräldrar, och som inte ställer krav på samma 
sätt som i andra sammanhang. 

A: det är skönt att det finns nån man kan gå till med allt, för allt vill man ju 
inte prata med sina föräldrar om. 

B: nej allt vill man ju inte att dom ska veta och så. 

A: det är skönt att prata med nån annan vuxen. Om man nu har något som 
man måste berätta för sina föräldrar, då är det skönt att snacka med nån annan 
vuxen innan. Hur man ska göra det på bästa sätt och så. (Killar 16 år, fokus-
grupp, konventionellt arbetande stark församling) 

Vi kan tänka att ledarna spelar en viktig roll för den sekundära socialisationen; de 
frivilliga ledarna för att de personifierar att kyrkan är ”mycket mer” än fördomarna, 
och de äldre för att de personifierar de värden kyrkan står för – men också att dessa 
kan vara något man växer in i och kan förhålla sig till på olika sätt. 

(Intervjuare: Är det något annat som ni tycker känns viktigt att ge vidare för 
att ni känner att ni själva fått uppleva det och det var bra?) 

B: Ja, vara liksom jämlik med konfirmanderna och också va en kompis och 
inte bara bestämma. För om det hade varit så hade jag nog absolut inte stan-
nat kvar. (Om ni tänker på när ni själva var konfirmander, var det viktigare 
att ledare var väldigt övertygade om sin tro eller att de var lite tveksamma?) 

C: Om nån ledare var så här lite osäker så kände man att jag behöver inte 
vara sådär jättekristen för att tro på det här utan då kändes det bättre än om 
den var så här jättekristen…(Olika förebilder och olika uppfattningar bland 
präster och ledare?) 
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A: Mmm, jag tror att prästerna liksom är helt troende men alltså, men till ex-
empel (församlingspedagogen) har sagt att ibland tror jag på Gud och ibland 
inte, så alla är nog lite olika i sin tro. 

D: det känns ju bra att veta att man kan få vara det. Och ändå jobba i kyrkan. 
(Killar och tjejer 16 år, fokusgrupp, konventionellt arbetande stark försam-
ling) 

Som citatet ovan visar, kan alltså relationer till vuxna förebilder i kyrkan som är ”lite 
olika i sin tro” spela en betydelsefull roll för att hjälpa även de unga som inte har en 
stark religiös kompetens och närhet till kyrkans tro med sig från tidiga år att känna 
sig hemma i kyrkans sammanhang. Som troende men inte ”jättekristna” kan även 
ledarna bli förebilder för ett förhållningssätt till religion som inte är så ”konstigt” 
eller annorlunda gentemot samhället och kulturen i övrigt som dessa unga i många 
fall möter i vardagen utanför kyrkan. 

Mellan aktivitetsmotiv och religiösa motiv 
Analysen av de olika nyckelgruppernas skäl för att börja och fortsätta i kyrkan visar 
att erfarenheter som reflekteras i citaten ovan, det vill säga som knyts till aktiviteten, 
fortsätter att vara betydelsefulla för att unga väljer att stanna kvar i kyrkan. Men 
analysen tyder också på att för dem där vi kan se en större sannolikhet för detta, 
finns även en breddning från aktivitetsmotiv till religiösa motiv. Denna kan se olika 
ut för olika grupper. För den som har en stark kyrklig kompetens – de ”förankrade” 
och ”de glömda” finns, som visas av nedanstående citat, redan tidigt en medvetenhet 
om att det ”roliga” även har en religiös botten. 

(Intervjuare: Om ni skulle ta med er nån hit då, vad skulle ni säga? Varför 
skulle de följa med?) 

A: Det är roligt 

B: Ja. Man blir ju glad alltså. Jag vet inte…jag tycker att man blir glad i alla 
fall. 

C: Jag vet inte, men jag skulle typ säga att det är roligt och…men jag skulle 
ju säga också liksom att det är en kyrkokör och…det har ju också lite med det 
att göra att det är ju inte bara så här 

A: Ja att det är nånting som är kristet liksom, som varför ska ni komma till en 
kyrka och vad med i en kör, om det finns andra ställen som man kan… 

B: Alltså vi är ändå så här…religiösa, alltså inte så här religiösa 
som…(skratt) nej men alltså… 

C: Man sjunger ju sånger som har ett speciellt budskap liksom. Det är ju inte 
bara att man sjunger vilka sånger som helst utan när man sjunger så säger 
man ju nånting också. 
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För den som inte har denna bakgrund kan processen se annorlunda ut. Den utveck-
ling som beskrivs i citatet nedan kan kanske illustrera erfarenheter hos den grupp vi 
kallat ”de potentiella”. Det som först framförallt handlar om att ha roligt och upple-
va gemenskap, leder genom engagemanget till att någon upptäcker en djupare botten 
av sådant som handlar om kyrkan som miljö och tron. 

Jag ville inte åka på konfirmationsläger till en början. Jag var väldigt skep-
tisk. det var min mamma som anmälde mig, och sedan har mina storesyskon 
varit där. Och de hade haft det väldigt roligt och då tänkte hon väl att ja.  Men 
jag tyckte att allt som hade med kyrkan det var bara… det var bara dumhu-
vuden som var med i kyrkan. För att jag tvivlade ganska mycket på Gud och 
så där. Men så kom jag ut på konfirmandlägret och det var en hel omvändelse 
då. Jag upptäckte hur kul det var där och gemenskap och alla enas om en och 
samma Gud och det känns fortfarande helt otroligt. Sedan så att bli ledare det 
byggde bara vidare från det här. Det känns som en naturlig del. Om jag kan 
fortsätta med det här, varför ska jag inte göra det? Att få komma ut och skapa 
ett sådant här läger själv. Åt andra, ja precis. Dela den glädjen. Jag såg hur 
roligt mina ledare hade med oss, och jag ville också ha så roligt och fortsätta 
vara med. (Kille 16 år, brett satsande, stark församling) 

Två teman kan illustrera kopplingen mellan aktivitetsmotiv och religiösa motiv. 
Båda dessa – att utveckla sig själv och sin kompetens, och att hitta en frizon – ut-
trycker erfarenheter som i intervjuerna framkommer som betydelsefulla för att för-
ankra och motivera någon för ett fortsatt engagemang. De visar också, i enlighet 
med tidigare forskning, på betydelsen av att både det ”roliga” och det ”religiösa” 
som unga upplever i kyrkan kan relateras till den situation och de frågor de ställs 
inför, i vardagen utanför kyrkan. Med andra ord: ska kyrkan och tron bli relevant, 
måste den upplevas som angelägen i och för utmaningar och möjligheter som unga 
står inför i det egna livet. 

Nytta 
Två skäl som vi i analyserna ovan hänfört till religiösa motiv, är betydelsen av att 
engagemanget i kyrkan kan vara till nytta, samt att kyrkan är en trygg och lugn plats. 
Intervjuerna tydliggör och fördjupar hur dessa skäl har att göra med kyrkan som en 
särskild miljö, även om de inte explicit handlar om Gud och trosfrågor. Betydelsen 
av att engagemanget i kyrkan kan vara till nytta uttrycks framförallt av dem som är 
aktiva i kör och ledarutbildning eller ledare. Som citatet i det tidigare stycket visade, 
kan det både handla om sådant som är till nytta för den egna utvecklingen, men ett 
skäl att fortsätta engagera sig kan också handla om få möjlighet att ge det ”roliga” 
vidare till andra, att återskapa och ge vidare både gemenskapen, och innehållet i vad 
de själva upplevt: 

(Intervjuare: Om det nu är kören som är det viktigaste med att gå hit, vad är 
det som är så speciellt med den?) 

A: Det är kul att sjunga. Man träffar nya personer och… 

B: Jaa, man gör andra glada, alltså genom att sjunga… 
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C: Ja precis, liksom på gudstjänsterna. Man har ett budskap…genom att 
sjunga. När folk berömmer en efter en gudstjänst, det är kul. 

En poäng med att kombinera kvalitativt och kvantitativt material, är att intervjuerna 
kan visa nyanser i en grupp som inte lika tydligt kommer fram i enkätmaterial. När 
det gäller temat om nytta framkommer i intervjuerna tydliga skillnader vad gäller 
kön. Detta blir tydligast hos de unga som tar del av ledarutbildning. Killarna fram-
håller mer än tjejerna utbildningens status i andras ögon, betydelsen av att känna sig 
utvald som ledare, samt att ledarutbildning i kyrkan har status som ”seriös”: 

…det är alltid en merit. Alltså om man kollar, alltså på papper, över huvud 
taget det ser ju alltid väldigt bra ut om man har en ledarutbildning. Om man 
ska arbeta på ett ställe måste man ju kunna fungera i en grupp och även kun-
na bestämma i en grupp. Och då är det ju jättebra att de ser att man fungerar i 
grupp överhuvudtaget. (Kille 16 år, brett satsande, stark församling) 

Tjejerna vi intervjuat lyfter mer fram hur de genom engagemanget i kyrkan får 
komma till tals och att andra lyssnar till vad de har att säga, samt att de uppmanas 
och tränas att säga vad de tycker inför andra. Som citatet nedan visar, är detta något 
som bidrar till att stärka självförtroendet. 

Jo jag har tänkt mycket på det, för att när jag har liksom, jag tycker ibland 
kan det vara jobbigt att prata inför en stor grupp ungdomar eller en stor grupp 
folk liksom, men sen jag, vi har haft mycket så här drama och sånt, då har jag 
liksom utvecklats och tycker att det är inte lika jobbigt längre. Alla gör det ju 
nån gång och det är liksom inte så farligt som jag trodde. Så det har jag ju ta-
git nytta av i skolan också. (Tjej 16 år, konventionellt arbetande, stark för-
samling) 

Kyrkan som frizon 
Enkäten visade hur det som framförallt betonas när det gäller kyrkan som miljö är 
att det är ”lugnt och skönt” och ”tryggt”. I intervjuerna beskriver de unga själva 
kyrkan som ett ställe där man ”får vara som man är”, ”inte behöver vara något sär-
skilt”, där man kan ”bara vara”. Som en av intervjupersonerna uttryckte det ”…det 
här är ett andra hem, tycker jag”. Men dessa erfarenheter pekar även på att kyrkan 
är en plats som erbjuder något annat än vad unga upplever i andra sfärer i vardagen. 
Att kyrkan därmed blir en ”frizon” från de villkor som gäller i livet utanför uttrycks 
på olika sätt. Även här finns skillnader mellan könen, som tydliggör att det ”annor-
lunda” som kyrkan erbjuder färgas av erfarenheter av olika villkor i vardagen för 
tjejer och killar. Killarna i intervjuerna talar till exempel om betydelsen av kyrkan 
som en plats där den hierarkiska indelning som de upplever i skolan, på fritidsgår-
den, eller i sporten inte på samma sätt gäller. 

A: I kyrkan är det inte samma grupptryck som på andra ställen… //…Då kan 
man vara sig själv mer. 

B:…Man kan inte vara bra på kyrkan. Man kan vara bra på en sport man kan 
vara bra på fotboll, det kan finnas de som är sämre. Men kyrkan kan du inte 

Diakonivetenskapliga institutets skriftserie 14 63



Att vara engagerad i kyrkan: analys 

vara bra på. Alla är bra på allt. Det går inte att vara dålig på något, när du sit-
ter i ungdomsgruppen och gör något tillsammans. Eller fikar eller sjunger lik-
som. Det går inte. Det spelar ingen roll liksom. 

C: Ja. Här umgås man mer än liksom tävling. För när man sportar så är det ju 
som B sade att då är det kanske så att de sämre blir lite mer utfrusna och de 
bättre de har kul, men här är det inte så. 

B: Här är det liksom att alla är på samma nivå. (Killar 16 år, fokusgrupp kon-
ventionellt arbetande, svag församling) 

Tjejer lyfter fram betydelsen av att få vara som man är, oavsett utseende eller vad 
man gör: 

Det finns inte så många platser där alla är liksom, alla är välkomna så här, ac-
cepterade. För den dom är liksom. Det är nog det som gör det speciellt, så 
här. Man behöver inte oroa sig så här, vilka kläder jag har på mig eller vilken 
frisyr jag har eller…(Tjej, 13 år konventionellt arbetande, svag församling). 

Och det har alltid varit den här tryggheten och känslan att folk alltid älskar en 
hur man än gör. Det är det jag känner att det kan man inte få på liknande sätt 
nån annanstans än i kyrkan. Och det har hjälpt mig jättemycket, det har stärkt 
mig. Det är mycket som har med självkänsla att göra och självförtroende som 
spelar roll nu. (Tjej 17 år, brett satsande, stark församling). 

De skillnader som intervjuerna visar när det gäller killars och tjejers olika erfarenhe-
ter, är intressanta att relatera till den diskussion om kön och socialisation in i kyr-
kans verksamhet som fördes i det tidigare kapitlet. De erfarenheter som speglas i 
citaten ovan skulle kunna tolkas som att kyrkans miljö kan ha betydelse som en 
”frizon”, där unga kan reflektera över, uttrycka och kanske få hjälp att stärka andra 
föreställningar om män och kvinnor än de som råder i samhället i övrigt. 

Betydelsen av de religiösa motiven 
Analysen av enkäten visade att skäl som är mer direkt kopplade till den kristna tron 
inte är bland de starkaste för att börja känna sig attraherad av kyrkan generellt sett. 
Vår analys av nyckelgrupperna visar dock att det framförallt bland ”de förankrade” 
och ”de potentiella” finns tecken på att de religiösa motiven blir viktigare för att 
fortsätta sitt engagemang. 

Det är dock ett genomgående mönster i intervjuerna, att de unga vi pratat med 
sällan uttrycker sina tankar om vad som är bra eller speciellt med kyrkan i explicit 
religiösa ord. Det är också tydligt att få av dem upplever att tro är ett centralt ämne i 
kyrkan. De flesta menar, som i citatet nedan, att det var något man pratade om under 
konfirmationen: 

Min tro, alltså, jag började ju tro mer när jag konfirmerade mig. Innan det så 
visste jag liksom inte, jag var jätteosäker när jag började konfirmera mig. 
Men efter konfirmation liksom så: ja jag tror lite på Gud, och det är som jag 
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sa, jag tror på vissa saker. Men efter det har det liksom inte hänt nånting. Jag 
står liksom kvar där jag var, efter konfirmationen. Det känns ganska bra. Då 
kan man vara lite som man tycker och vill liksom. (Tjej 16 år, konventionellt 
arbetande, stark församling) 

Att frågor om tro inte heller ses som viktiga för att vara engagerad i kyrkan blir även 
tydligt i citatet nedan: 

(Intervjuare: det är inte som det är något man måste ha, en stark tro, för att 
vara med?) 

Alla: Nej, absolut inte. 

A: Det är ju inte så att dom som har en stark tro också tycker att vi är konsti-
ga som inte tror på Gud. Vi pratar ju inte så mycket om liksom man tror på 
Gud eller inte. 

B: Vi är mer här för att ha trevligt så här, umgås. 

C: Mm, alla respekterar varandra och så. Det är ganska kul. (Killar och tjejer 
16 år, fokusgrupp konventionellt arbetande, stark församling) 

Det finns hos flera av dem vi intervjuat en tydlig ambivalens inför att prata mer 
direkt om tro. Det är viktigare att lyfta fram att den egna församlingen står för stor 
öppenhet och inga krav på att tro på ett visst sätt, på regler eller gränser: 

(Intervjuare: Så det är inget krav på att man ska vara kristen för att vara 
med här?) 

Alla: Neej. (Tror ni att folk skulle sluta om det var ett sånt krav till exempel i 
kören?) 

B: Ehm. Jo jag skulle nog det. Jag tror det är därför vi kommer hit och sjung-
er. För att få alla att känna sig välkomna. Så om dom hade satt upp regler 
som att såna här människor får inte komma hit då, vem skulle komma hit då? 
Jag skulle inte komma hit i alla fall. 

A: Jaa. Det skulle bli dålig stämning. (Tjejer 13–14 år, fokusgrupp, konven-
tionellt arbetande svag församling) 

Det verkar även som att en sådan öppenhet framförallt är betydelsefull för att börja 
vara med i kyrkans verksamhet. En av de tjejer vi intervjuade uttrycker detta tydligt: 

…Under konfirmandtiden, jag var väldigt osäker: tror jag på Gud, tror jag 
inte på Gud, och jag var nära att hoppa av en vecka innan konfirmationen, för 
jag var inte säker på att jag trodde på Gud och jag känner att det är inte rätt 
att konfirmera mig om jag inte vet. Men då sa min präst nånting jättebra, han 
sa att VILL man tro på Gud kan man kalla sig kristen. Och det kände jag för 
jag ville ju tro, även om jag inte kunde kände jag att jag verkligen ville, och 
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det gjorde att jag tänkte ja då kan jag konfirmera mig. (Tjej 18 år, brett 
satsande, stark församling) 

Citaten ovan visar tydligt att, på samma sätt som när det gällde vad som gör kyrkans 
verksamhet och ledarna attraktiva ovan, en avgörande del för att utveckla en djupare 
identifikation med det kyrkan står för handlar om att detta stämmer överens med 
värden som öppenhet, tolerans och möjligheten att själv söka sig fram och välja sin 
livssyn. En kyrka som står för en kristen tro som alltför tydligt utmärker och avgrän-
sar sig mot sådana värden blir problematisk att känna sig hemma i: 

Här är det inte så mycket så, men i vissa församlingar vet jag att det fortfa-
rande lever kvar det här med att det vi säger är sant och du behöver inte fun-
dera över det, och det tycker jag är så fel det bara kan bli. För att nej, man ska 
alltid tänka själv. Och känna efter är det här rätt för MIG. För det finns inga 
universella rätt eller fel tror jag utan vissa saker är rätt för vissa medan andra 
saker är rätt för andra. (Kille 18 år, konventionellt arbetande svag försam-
ling) 

Värden, riter och platser som förankrar 
I intervjuerna ställde vi frågor om vad som gör kyrkan speciell, vad som skiljer den 
från andra miljöer i ungas vardag. I svaren på dessa frågor, finns flera exempel på att 
unga ser en koppling mellan tron och vad som gör kyrkan till något särskilt. Som 
visas i citatet nedan ger kyrkan en möjlighet att prata om sådant som det kan vara 
svårt att närma sig i andra sammanhang: 

…man pratade med varandra om saker man inte pratade om annars liksom. 
(Intervjuare: Hur då?) Ja, men man diskuterar ju väldigt mycket etik och 
moral, döden, relationer. Man diskuterar väldigt mycket sådant. Det gör ju att 
man öppnar sig mer för andra. (Tjej 16 år, brett satsande, svag församling) 

Jag tycker att det är skönt så här när man kan träffas, som ledarutbildning, för 
då träffas man några gånger per terminen och så kan man snacka om Gud och 
så kan man snacka om hur man ska va och så. Jag tycker det känns bra. (Kil-
le, 16 år, konventionellt arbetande, stark församling) 

En del kopplar också tydligt den kristna trons symboler och lära till det som gör 
kyrkan till en särskild form av gemenskap: 

…Gemenskap får man ju överallt. En sak som kyrkan har som ingen annan 
har är en form av trygghet. Att man vet vad man ska göra. Man har ett mål. 
Man vill komma till himlen, och vad man kan göra för att komma dit och så 
vidare. Det finns ju inte direkt samma livsmål i scouting och lajv. Utan det är 
mer nuet. I scouting också gemenskap men fortfarande bara i det här livet lik-
som. (Tjej 18 år, brett satsande, stark församling) 

Jag tror att det kanske är just det att Gud är med i det hela att det är den enan-
de kraften. (Kille 16 år, brett satsande, stark församling) 
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I ungas reflektioner omkring kyrkan som ”frizon”, finns också mer tydliga 
kopplingar mellan kyrkan som trygg plats och värden som knyter an till Gud och 
trosfrågor. Kyrkan kan bli en ”frizon” i betydelsen att där finns särskild tid och rum 
för att vara tyst och tänka, slappna av, för att finna sig själv, utveckla sina tankar och 
sin tro. Detta kommer till exempel till uttryck i reflektioner som de nedan: 

Jag tycker det är så avslappnande och lugnt och det tycker jag om bara all-
mänt, och gå (till kyrkorummet) för att…jag vet inte, jag tycker om det bara. 
Sitta där och lyssna och…det är så avslappnande man bara släpper allt annat 
som man har annars, och bara koncentrerar sig på där inne, för det är där, och 
vad prästen säger och så…så det tycker jag är jätteskönt att bara släppa all-
ting. Så det blir som en liten frizon därinne faktiskt. (Tjej 18 år, konventio-
nellt arbetande, stark församling) 

Jag gillar gudstjänsterna… eller, vissa speciella, det där när man bara kan sit-
ta och va tyst. Att det är ett mönster man följer, sen får man väl tolka det dom 
säger hur man vill. Men jag kan sitta där och vara tyst, och när dom säger ”Så 
får du syndernas förlåtelse” eller ”Tänk på vad du gjort fel” och sådär, då 
brukar jag sitta och tänka, eller gå igenom i huvet liksom vad det är som man 
har gjort som kanske inte var sådär bra. Så brukar jag få lite extra energi och 
gå och säga förlåt till nån som jag kanske inte tänkte på att säga förlåt till från 
början. (Tjej 18 år, brett satsande, stark församling) 

Berättelser som dessa ger exempel på hur unga som är engagerade i kyrkan har sett 
och tagit till sig hur Svenska kyrkans berättelser, symboler, riter och platser blir 
bärare av särskilda värden. Dessa kan också erbjuda dem möjligheter att handskas 
med stress eller konflikter som de möter i vardagen, och ge vägledning för att livsstil 
och relationer till andra. Som citaten ovan visar, kan detta handla om predikan och 
syndabekännelse. Några unga har även erfarenheter av gruppverksamhet som är mer 
tydligt fokuserad på att lära mer om och diskutera bibeln, kyrkans lära och tro. Här 
finns också röster som önskar en större fokusering på dessa frågor: 

(Intervjuare: om man inte skulle prata om Gud, tror ni kyrkan skulle vara 
lika då?) Nja, nej, då tror jag lite… man tappar det här med… Kyrkan har ju 
varit.. Det är ju lite av det här med, ja om man säger, helig, från lite av gamla 
tider, och… du har ju också lite det här berättelsen och bibeln, då och… om 
man inte längre pratar om det, då blir det ju inte längre kyrka. Då blir det ju 
bara en lokal helt enkelt där… folk kommer och…(Kille 16 år, brett satsan-
de, stark församling) 

Alltså det är jätteviktigt med gemenskap och allting, men om man inte är ny-
fiken på vad kristen tro är, vad kyrkan har att erbjuda som församling, då kan 
man lika gärna ta dom kompisarna som man har i kyrkan och gå och sätta sig 
på café och umgås där istället eller nåt (Tjej 18 år, brett satsande, stark för-
samling). 

… den organisationen har ju som uppgift att… om inte den organisationen 
har bibeldiskussionskvällar, menar jag, vem ska då ha det? (Kille 18 år, brett 
satsande svag församling) 
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Trots detta är det dock i flertalet fall tydligt att, på samma sätt som vi såg i det före-
gående kapitlet, de värden som unga ser i till exempel gudstjänsterna i första hand 
handlar om de som ger utrymme för egna tankar och förhållningssätt. 

Den tro som de unga upplever förmedlas i kyrkan, och som de i och med sitt en-
gagemang känner sig djupare förankrade i, är således framförallt ”immanent”. Den 
handlar om gemenskap och mänskliga värden som öppenhet, tolerans, respekt för 
och omsorg om alla. Det är också tydligt i intervjuerna att den tro som förmedlas 
framförallt är universell – att lyfta fram den kristna trons särställning är inte viktig, 
utan att lära sig att uttrycka sin tro med respekt för andras åsikter. 

… men innan då, satt man och diskuterade så tänkte man men Gud, det var 
en gubbe på ett moln alltså han finns inte. Men nu när man går här, man kan-
ske inte tror riktigt på honom men kanske lite så här att får skapa sig en egen 
bild av Gud. Och liksom respektera vad andra tycker om honom. Och vad 
man själv tycker om honom. Och så. (Tjej 16 år, konventionellt arbetande 
svag församling) 

Min egen tro 
Som framgår av citatet ovan är ett av de viktigaste skälen till intresse för kyrkans tro 
att den ger individen redskap och möjlighet att utveckla sig själv, att hitta sina egna 
åsikter, sin egen tro och bild av Gud. Så här uttrycker några tjejer sin bild av vad 
som är speciellt med kyrkan för dem: 

Annars så ser jag den här värmen och det som det som är kyrkan, det är ju lite 
Gud för mig och liksom… Jesu kärlek och sådär… Så att, det är lite atmosfä-
ren också. Kanske inte måste pratas om det. Men det ska pratas och diskute-
ras om det. För det ingår i det här med att hitta sig själv. Vad man väljer att 
tro och så. (Tjej 18 är, brett satsande, stark församling). 

Jag känner att det viktigaste som har varit för mig, det är för att jag har lärt 
mig att skaffa en egen alltså personlig kontakt med Gud. Jag har lärt mig att 
utveckla min egen tro. Det har inte varit så mycket ”som kristen tror man det 
här, det här, det här”, det har varit mer som att ”i Bibeln står det här och det 
här”, ”jag tycker det här, jag vet andra som tycker det här”, alltså att man får 
se massa olika bilder som gör att man kan skapa en egen uppfattning. (Tjej 
18, brett satsande, stark församling) 

Det sista citatet visar tydligt att den kristna tron framförallt tycks få betydelse som 
en utgångspunkt för individens egen utveckling, en samtalspartner i dialog till vilken 
man skapar sin egen tro. 

Sammanfattning 
Vad betyder då engagemanget i kyrkan för de unga som berättat för oss om sina 
erfarenheter i grupp- och individintervjuer? Intervjuerna visar, för det första, att 
positiva erfarenheter från konfirmationstiden är mycket viktiga som en grund för att 
utveckla en relation till kyrkan. Som citatet nedan visar kan mötet med kyrkan i och 
med denna bli början till att förstå mer om vad som kan vara attraktivt med ett enga-
gemang i kyrkan: 
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… min syster konfirmerades här också. Året innan mig. Så då tyckte jag att 
då kan man väl se vad det är för någonting. För jag var ateist då. Men jag vil-
le ändå se vad det var för någonting. Inte för presenterna eller något. Utan för 
vad det var, för upplevelsen. Och det har ju ändrat allting! Nu tror jag ju och 
nu är jag aktiv och tycker det är jättekul!(Tjej 16 år, brett satsande svag för-
samling) 

För det andra ger ungas berättelser oss en djupare och mer nyanserad bild av vad det 
tidigare kallade den ”sekundära socialisationen” kan handla om. De erfarenheter 
som kommer till uttryck tycks handla framförallt om att få en djupare förståelse och 
större förankring i att kyrkan är mer än fördomarna, rymmer en större bredd av 
människor och uppfattningar, vilket personifieras av såväl andra unga som vuxna 
ledare och anställda. Kyrkan är inte ”konstig”, men ändå ”annorlunda”. Den ger 
utrymme att utforska sin personlighet och relationer till andra utanför krav och roller 
som strukturerar vardagens andra sfärer. Den ger möjlighet att lära sig något som 
inte är en belastning utan tillgång, inte skapar motsättningar men möjligheter i livet 
utanför kyrkan. Detta handlar framförallt om tolerans mot den som är olik mig själv, 
och om självutveckling. En fråga som kan ställas utifrån vad som framkommit i 
tidigare forskning, samt utifrån vår analys av enkäten ovan, gäller betydelsen av att 
bli mer förankrad i ”Svenska kyrkans tro” för ett kontinuerligt engagemang. Som vi 
sett tidigare är det en minoritet av de unga i undersökningen som vill kalla sig krist-
na, och som har en transcendent gudstro med sig. Dessa är också företrädesvis kon-
centrerade till nyckelgrupperna ”de glömda” och ”de förankrade”. Sammanfatt-
ningsvis ger de flesta av dem vi intervjuat uttryck för en uppfattning som ligger 
närmare vad vi tidigare beskrivit som en ”personlig immanenstro” än den Svenska 
kyrkan åtminstone traditionellt och officiellt ger uttryck för. En intressant fråga, som 
vi återkommer till i det avslutande kapitlet, är vad detta innebär för ungas förankring 
i Svenska kyrkans större tradition och gemenskap? 

Varför sluta? 
Vi har visat vilka motiv ungdomarna angett för att börja respektive fortsätta i kyr-
kans verksamhet i hela materialet och för olika nyckelgrupper. För att ytterligare 
fördjupa vår förståelse av varför unga engagerar sig i kyrkan, har vi också undersökt 
vilka skäl man angivit för att sluta i kyrkan. 

När det gäller den enkätfråga som ställdes om skäl för att sluta vara med i kyr-
kan, finns det ett metodproblem att uppmärksamma. Det har att göra med att de som 
är aktiva vid enkättillfället svarar på frågan ur ett ”hypotetiskt” perspektiv. Svaret 
speglar alltså deras uppfattning om vad som skulle få dem att sluta ett engagemang, 
och är således inte nödvändigtvis byggt på faktisk erfarenhet. Men det kan ändå vara 
intressant att se på resultatet, och att sätta det i relation till den diskussion vi fört i 
tidigare avsnitt. Dessutom finns en grupp i undersökningen för vilka svaren handlar 
om faktisk erfarenhet – de 28 tidigare engagerade som besvarade enkäten. Nio av 
dessa har vi också träffat och intervjuat om deras erfarenheter. I detta avsnitt kom-
mer vi först att se närmare på vilka skäl för att sluta som framstår som viktigast 
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enligt enkäten. Därefter kommer vi att belysa detta med röster från intervjuer med 
ungdomar som faktiskt slutat – de tidigare engagerade. 

Om vi först, i hela materialet, ringar in vilka skäl som angivits som viktigast för 
att sluta, anger 72 procent att de skulle sluta om verksamheten var tråkig. Att verk-
samheten är tråkig är det viktigaste för att sluta för alla grupper och bör ses som en 
parallell till skälet kul som fanns med som viktigaste skäl för att börja respektive för 
att fortsätta. Om vi går vidare ser vi att 60 procent svarat att de skulle sluta på grund 
av att de inte hade tid. 41 procent skulle sluta om de upplevde att det ställdes för 
mycket krav, och lika många anger att de skulle sluta om kompisarna slutade eller 
om de upplevde en känsla av att inte passa in. Tro respektive delaktighet samlar 
lägre andelar, omkring en femtedel för de svarsalternativ som täcker in sådana 
aspekter. 

Tabell 6. Skäl för att sluta. Andel i procent av alla svarande (n varierar mellan 797 
och 817.) 

Skäl för att sluta  Andel 
tråkigt 72 
tidsbrist 60 
för mkt krav 41 
kompisar 41 
inte passar in 41 
brist på utbud 36 
inte efterfrågad 29 
inte prata viktiga saker 26 
inte lära mer 26 
inte delar tron 23 
ingen nytta 22 
ledaren slutade 21 
brist på trosdiskussion 20 
inte få påverka 20 
brist på mångfald 18 
inte bra för andra 18 
tillgänglighet 17 
föräldrar 13 

Om skälen för att sluta jämförs vad avser de tidigare introducerade nyckelgrupperna, 
finner vi intressanta mönster. Med hjälp av dessa ringar vi närmare in var i materia-
let förankringen i kyrkan är svagare respektive starkare. Analysen visar att nyckel-
grupperna de ”sårbara” och de ”potentiella” jämfört med övriga grupper till större 
del anger kompisar som skäl för att sluta: nära varannan har angivit detta. Nyckel-
gruppen de ”potentiella” är som nämnts ovan särskilt intressant av teoretiska skäl. 
Här är det skäl som flest har angivit tidsbrist; närmare två tredjedelar anger detta. 
Skälet ”att inte passa in” anges av drygt fyra av tio, och nästan lika många anger att 
brist på utbud (”att det inte finns olika saker att göra”) skulle få dem att sluta. För 
”de glömda” är för mycket krav (drygt varannan anger detta) samt tidsbristen de 
största hoten för att sluta. Bilden för ”de förankrade” påminner i mångt och mycket 
om svarsbilden för övriga grupper. Värt att notera är att nyckelgruppen starkare än 
övriga betonar skäl som att inte passa in: 45 av de förankrade anger dessa skäl. Det 
är vidare bland de förankrade som vi finner de i särklass största andelarna i materia-
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let (omkring var tredje) som anger brist på trosdiskussion, att man inte delar tron, att 
man inte är efterfrågad, att man inte får prata om viktiga saker respektive att man 
inte få lära sig mer om Gud och kyrkan som skäl för att sluta. Härmed framträder en 
tydlig bild av en grupp som är just som namnet anger förankrade i kyrkan i större 
mån än andra grupper, och att denna förankring består i social tillhörighet samt möj-
lighet att bekräfta och utveckla tidigare erfarenheter och kunskaper om den tro och 
de värden som samfundet lär ut. Analysen av skäl för att sluta bekräftar också vad vi 
såg i tidigare avsnitt, nämligen att nyckelgruppen de ”potentiella” inte tillägnat sig 
sådana skäl i lika hög utsträckning, och därmed inte fått samma sekundära socialisa-
tion in i kyrkans lära och liv. Med andra ord har hemmiljön och den tidiga kontakten 
med kyrkan betydelse för förankringen i kyrkan, också för att kunna tillägna sig 
kyrkans sekundärsocialisation. 

En genomgång av intervjumaterialet ger en djupare förståelse av vad som händer 
när engagemanget minskar – för att sedan upphöra. Utifrån de allmänna svarsmönst-
ren i enkäten har vi gått vidare till en närmare analys av hur de tidigare engagerade 
vi intervjuat uttrycker sig kring sin tid i kyrkan och varför de slutade där. Vi har till 
att börja med ringat in tidpunkten för att sluta i kyrkans ungdomsverksamhet, och då 
funnit tre tillfällen som framträder tydligt i intervjuerna: Det handlar om: 1) Tiden 
direkt efter konfirmationen – ungdomarna i denna kategori uttrycker att de inte 
kommit in i något sammanhang. 2) Konkurrens av aktiviteter utanför kyrkan – i 
form av tid och intresse. 3) Under ledarutbildningen uttrycker en annan kategori att 
de inte känner sig hemma som ledare, men också att de inte blivit utvalda som ledare 
(eller att de önskat men inte fått plats som ledare). Således rör det sig alltså både om 
förhållandet mellan engagemanget i kyrkan och andra fritidsintressen, och om inne-
hållet och utformningen av den kyrkliga verksamheten. Som framgår av den följan-
de presentationen kommer röster kring denna fas i engagemanget från såväl unga 
med svag kyrklig kompetens, som unga med stark kyrklig kompetens. 

Att inte hitta in i kyrkligt sammanhang 
I denna kategori finner vi tidigare engagerade som främst kommit med i samband 
med konfirmation, och som i de flesta fallen också deltagit en del i ungdomsgrup-
pen. Det krävs emellertid ganska mycket för att fortsätta engagera sig i kyrkan när 
människor i omgivningen inte alls delar detta intresse: 

I och för sig skulle jag ju kunna gå på gudstjänster och så, och det gör jag ju 
förstås ibland, men… Det är nog att jag har ganska mycket att göra nu och så. 
Man tänker inte på kyrkan. Det enda man tänker på är skolan, och försöka 
hinna umgås med kompisar när man kan. Och sedan så mina kompisar, efter-
som de inte är särskilt… kyrkliga… så blir det inte heller att jag går dit så 
ofta. (Tjej 17 år, konventionellt arbetande, svag församling) 

Som väntat kommer dessa röster framför allt från unga i nyckelgrupperna de ”sårba-
ra” respektive ”potentiella”. De har alltså svagare kyrklig kompetens, och finner 
endast lite – eller inget – stöd i sin omgivning för det nya som de mött i kyrkan. Och 
även om de börjat engagera sig i kyrkan för att de exempelvis upplevt en särskild 
gemenskap, och för att det är ”kul”, är det lika lätt att falla ur. Vi har talat med flera 
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som av något skäl inte längre kan eller vill gå lika ofta som tidigare på exempelvis 
ungdomsgruppens träffar, som vittnar om att det är lätt att hamna utanför den täta 
gemenskapen och samhörigheten: 

Och sedan var det så att när man kom så sällan så kände man inte samma 
samhörighet. Och vara där. Det kändes att man var välkommen men det kän-
des som att man var lite utanför, de som alltid var där, de var mest samlande. 
Det var lite så där. Man kände sig lite utanför på nåt sätt, så där för att man 
inte var där så ofta. Så då blev det på något sätt att man inte gick dit heller, att 
det kändes konstigt att vara där när det blev så sällan. (Ja. När du började gå 
lite mindre ofta då för att du hade mycket i skolan då blev det nästan som att 
man kände sig utanför, lite?) Ja, precis. För samhörigheten är så STARK, 
samhörigheten är så tajt på något sätt. I alla fall i den kyrka jag var med. 
(Tjej, 18 år, konventionellt arbetande, stark församling) 

Konkurrens av aktiviteter utanför kyrkan 
Flera av de tidigare engagerade uttrycker att aktiviteterna i kyrkan jämfört med 
andra fritidsaktiviteter i livet inte var tillräckligt attraktiva. Den tjej som citeras i det 
följande har med sig en svag kyrklig kompetens, vad gäller hemmiljön. Hon har 
dock en mångårig erfarenhet av deltagande i kyrklig barnverksamhet, kyrkans fri-
tidsklubb och så vidare. Konfirmationen deltog hon i av delvis traditionella skäl, 
delvis för att ta reda på var hon stod i förhållande till kyrkan. Till sist blev det dock 
andra intressen som blev viktigare för henne: 

Det var mer som drog utanför kyrkan och nästan inget som drog i kyrkan. 
(Tjej, 18 år, brett satsande, stark församling). 

En aspekt av detta är alltså rent praktisk – ”tidsbrist”. Genom att just konfirmationen 
är en viktig inkörsport till kyrkans verksamhet, finns en påtaglig labilitet ur rekryte-
ringssynpunkt. Just under konfirmationsåren – 15-årsåldern – är risken ganska stor 
att andra aktiviteter fångar den ungas intresse. Och även om flera intervjuade finner 
ett stort värde i kyrkans aktiviteter och dess särskilda gemenskap, är det ändå mer 
utanför som drar: 

En som är med i ungdomsgruppen som säger att jag ska komma dit och så, 
som jag kände när jag var jätteliten, för vi gick på samma scouting. Sedan 
träffades vi när vi skulle konfirmera oss, då blev vi kompisar på nytt. Jag har 
ju pratat lite med henne på Internet och så. Men vi gick ju inte tillsammans på 
mellan- eller högstadiet. Och nu går vi inte heller i samma skola. Men det är 
ju… jag snackar ju lite med henne ibland, men det är ju lösa kontakter, kan 
man säga. Hon vill ju att jag ska komma dit och bara snacka lite, hälsa på. 
(Intervjuare: Ja. Vad säger du då?) Jag vet inte. Det är klart att jag säger att 
jag ska komma dit någon dag. Men det är ju det där med simningen. (Tjej 17 
år, konventionellt arbetande, svag församling) 
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En aspekt av detta har att göra med att engagemang i en idrott eller annan aktivitet 
ofta är något som pågått under flera år, medan kyrkan kommit in i bilden i samband 
med konfirmationen. En annan av de tidigare engagerade uttrycker det så här: 

Man blev tvungen att välja på något sätt vad vill jag lägga ner tiden på för att 
alltså jag hade väl fortsatt att gå i kyrkan om jag hade haft tiden, för alltså jag 
tycker om att vara där. På så sätt. Men jag fick lov att prioritera bort det på 
grund av, för att lägga det på skolan och min utbildning är ett viktigare mål. 
Och göra det. (Intervjuare: Ja. Hur tänker du då, om du väljer mellan de där 
två sakerna att göra? Hur blir det då liksom?) Alltså min familj har väl ald-
rig varit religiösa. Kyrkan har väl kommit in när jag började konfirmera mig. 
Det är så nytt. Dansen som jag då höll på med det har jag gjort så länge. Det 
har jag hållit på med hela livet. Så det blev lite på något sätt att jag valde det 
som jag visste att jag behövde träna på och det som jag kände att jag tyckte 
mer om eller vad man ska säga. Om man nu ska välja på något sätt. Så kände 
jag att jag valde det som låg mig närmast hjärtat. På så sätt. Det blev ett så-
dant val. (Men om man säger det som man pratar om i kyrkan, med tro och 
Gud och sådana saker, det?) Alltså… jag har aldrig riktigt gått in för att tro 
riktigt starkt på det. Alltså jag tror att det finns nånting högre. Men jag har 
inte bestämt om det är Gud eller något sådant där utan jag har min egen lilla 
tro på något sätt, så jag har ett eget tankesätt om det där. Så jag har väl aldrig 
gått djupt in i DET, det har inte varit något som gjort att jag gått till kyrkan, 
utan det har mer varit gemenskapen i kyrkan som har gjort det. (Tjej 18 år, 
konventionellt arbetande, stark församling) 

Kyrkan och tron är således något som är en senkommen ingrediens i livet, vilken i 
jämförelse med en satsning på andra intressen inte ligger ”närmast hjärtat”. Till detta 
kopplas också tydligt i det ovanstående citatet, den personliga autonomins betydelse 
också för tro: betoningen av att tro på sitt eget sätt illustrerar försöken att få ihop den 
personliga tron och att ”tro riktigt starkt”. Att valet att sluta även kan hänga samman 
med hur unga upplever relationen mellan den egna tron och kyrkans tro illustreras 
även av nästa citat: 

(Intervjuare: Hur kom det sig att du valde att konfirmera dig då?) Det hade 
jag alltid tänkt. Jag har alltid tänkt att jag ska konfirmera mig sedan jag var li-
ten. Det var liksom något jag vill göra. Jag vet inte, det var väl egentligen 
först året efter konfirmationen som jag slutade tro på Gud, och jag blev mer 
ateist än kristen men… då liksom då trodde jag fortfarande på Gud, då var jag 
kristen och ville konfirmera mig och så vidare. (Men sedan funderade du vi-
dare och kom fram till att du inte trodde på Gud?) Det var väl inte så mycket 
att jag funderade utan det var väl mer att jag mer konstaterade att jag tror nog 
inte på det här. Jag har fått för mycket vetenskaplig fakta ungefär. (Tjej, 18 
år, brett satsande, stark församling). 

Liksom flera av de tidigare engagerade vi intervjuar, framhåller tjejen ovan samti-
digt att åren i kyrkan inte är något som hon ångrar, utan att hon exempelvis själv 
skulle vilja att eventuella framtida barn deltog i kyrkans verksamhet. Hon menar att 
det som kyrkan framför allt bidragit med är självförtroende, människovärde och 
samarbetsförmåga. Alltså finns en tydlig nyttoaspekt på engagemanget i kyrkan 
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genom att man där tränar värden som hon ser som viktiga även på andra områden i 
samhället. Här kan alltså noteras skäl som kan ses som hörande till religiösa motiv, 
men inte explicit. 

En aspekt som har att göra med religiösa motiv för att sluta kan också vara pro-
blem med att kunna växa vidare i sitt engagemang. Det kan handla om att det inte 
finns andra aktiviteter: 

Nej, och förmodligen därför att det inte var konfirmationen en gång till och 
en gång till, utan det blev smalare och smalare, med individer som kanske 
hade andra drivkrafter. (Intervjuare: Och det dök inte upp eller gavs inte möj-
lighet att erbjuda något för sådana som hade samma drivkrafter som du, så 
att säga?) Nej, precis! Skulle det funnits så skulle jag definitivt ha fortsatt. 
För det har varit en jättefin tid ändå alltså. Det är inga tre år jag ångrar. (Kille 
18 år, brett satsande, svag församling) 

Det kan också handla om fördjupning i tron, att växa vidare i tro: 

Nej det kanske var det som gjorde att jag slaknade lite. Det blev ju så att när 
den här ungdomsorganisationen plockade bort den här trosdelen, tyckte jag, 
för mycket, så började jag fundera, och så började jag också fundera här (i 
kyrkan), varför ska jag vara med i den här organisationen (Svenska kyrkans 
unga i Stockholms stift)? För det är ju bara en organisation, så att säga. Utan 
egentligt mål. Och här i ungdomsgruppen fanns det ju alltid liksom kontakter 
med ungdomarna och ledarna och så vidare. Men i Svenska kyrkans unga hit-
tade jag liksom inte de kontakterna. (Kille 18 år, brett satsande, svag försam-
ling) 

Att inte passa in 
Som framgått såväl av resultaten av vår enkätundersökning som Bromanders studie 
av frivilliga ledare, är ledarutbildning och engagemang som frivillig ledare en cen-
tral verksamhetsform när det kommer till hur församlingarna följer upp konfirmatio-
nen med inbjudan till fortsatt kyrkligt engagemang. Det framkommer emellertid att 
baksidan på detta mynt är att det inte är en form som ger möjlighet att engagera sig 
för alla som vill. Omkring fyra av tio av alla tillfrågade anser att de skulle sluta om 
de inte passar in, och nära tre av tio anger att de skulle sluta om de inte var efterfrå-
gade. Av intervjuerna med tidigare engagerade framkommer tydligt att denna 
”kungsväg” för engagemang – ledarutbildning – inte riktigt är öppen för alla. Åtmin-
stone inte i alla församlingar. En tjej berättar så här: 

(Intervjuare: Kändes det som om du ”trillade ur” lite då när det blev så?) Ja. 
Jag tyckte det var jättetråkigt för jag ville verkligen bli det (ledare). Men… så 
det kan ju vara dels därför som jag slutade gå i kyrkan lika mycket också. 
Faktiskt. (Fick du nån känsla av varför du inte fick vara med?) Ja, dom tog ju 
mycket efter personlighet, hur man var som ledare och allting… Så det var ju 
inte för den som kommit först in, utan det var ju efter personen och ledar-
egenskaper och så. (Pratade du med någon och frågade?) Nej, det var mest 
att jag accepterade det bara. Så var det, dom hade inte plats. Men jag var jät-
tebesviken, verkligen. Det var väl ändå ganska många, så det var väl tur att 
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det var ganska många som inte kom med, men ändå så var det tråkigt. (Tjej, 
18 år, konventionellt arbetande, stark församling). 

Ledarutbildning och engagemang som frivillig ledare kan, som vi sett från tidigare 
forskning, vara ett bra sätt för unga med svag kyrklig kompetens att hitta ytterligare 
anknytningspunkter till och samhörighet med kyrkan. Risken med om detta är den 
enda möjlighet till vidare engagemang i församling som erbjuds är dock att den som 
inte uttrycker ett intresse eller har möjlighet till detta inte stannar kvar i kyrkan. 
Nästföljande citat visar att det rent praktiskt kan vara svårt att kombinera flera fri-
tidsaktiviteter: 

Det är ju som sagt ledargruppen är ju inte så flexibel utan det är ju den här ti-
den. Och det tar rätt mycket tid och åka hit, vara ledare liksom och leda en 
grupp, och sedan åka hem och sätta sig med plugget. (Intervjuare: Ja… så 
man måste välja lite?) Ja, man måste ju prioritera. (Ska man åta sig att vara 
ledare måste man lova att man är här en gång i veckan kanske? Eller?) Eller, 
jag vet inte hur ofta man måste gå men det känns inte så bra att kanske gå en 
gång i månaden. Det känns inte riktigt som jag är en riktig LEDARE då lik-
som. (Kille 16 år, konventionellt arbetande, svag församling) 

Som redan nämnts var tidsbrist ett av de vanligaste skälen enligt enkäten. Att ställa 
upp som ledare kan innebära uttalade eller outtalade krav och förväntningar på när-
varo, deltagande och så småningom ansvarstagande. Detta kan vara svårt att förena 
med skola och andra fritidsintressen: 

Jag gick nu på några möten om det här med att man skulle bli konfaledare 
men sedan fick jag för lite tid eller för mycket andra intressen. Sedan hade 
jag också en kompis som var med och gick på de mötena men det var samma 
sak där. Men det var flera som direkt efter konfirmationen ville bli konfaleda-
re men sedan så har det runnit ut i sanden. Första terminen var det bara tre 
möten medan andra terminen blev det mer regelbundet typ en gång i veckan. 
Och jag hade redan scoutmöten en gång i veckan, och sedan var det andra 
möten som var en gång i veckan. Det blev för lite med tid. (Tjej, 18 år, brett 
satsande, stark församling). 

De röster som vi hört från ungdomar som tidigare varit engagerade är intressanta 
därför att de ger perspektiv på de röster vi hört tidigare i rapporten och som kommer 
från dem som ännu vid undersökningstillfället var med i kyrkans aktiviteter. Bilden 
av vad det är som håller engagemanget vid liv och vad som händer när det falnar 
framträder tydligare genom att vi också lyssnar till de tidigare engagerades röster. 
Samtidigt måste man komma ihåg att dessa tidigare engagerade endast är nio exem-
pel på hur processen med att sluta i kyrkan ter sig. Som vi diskuterade tidigare, finns 
anledning att tro att det inte representerar hela bilden. Likväl menar vi som forskare 
och författare av denna rapport att det finns en tydlig poäng med att lyssna till just 
deras röster. För, som uttrycks av ett par tidigare engagerade: 

(Intervjuare: Hur reagerade de i kyrkan när du sade att du inte ville vara 
med, var det någon som såg det eller frågade efter varför du försvann?) Nej. 
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(Hade du velat att de hade gjort det?) Ja, kanske. (Tjej, 18 år, brett satsande 
stark församling) 

(Intervjuare: Det var ju intressant att prata med dig. Det verkar som att du 
har funderat väldigt mycket kring de här sakerna?) Nej, faktiskt inte så 
mycket. Det var väldigt intressant att få diskutera det. Alltså prata om det. 
Det har jag inte gjort… på tre år nu. (Kille 18 år, brett satsande, svag försam-
ling) 

Sammanfattning 
Tidigare i detta kapitel identifierade vi fyra nyckelgrupper och såg att de flesta i 
materialet hörde till de ”potentiella” respektive de ”sårbara”. Om dessa grupper, som 
saknar kyrklig kompetens, inte får tillgång till fler skäl för att fortsätta, har de den 
största sannolikheten att sluta. När det gäller skäl för att sluta framträder särskilt från 
intervjuerna med de tidigare engagerade finns tre tillfällen som framstår som kritis-
ka. För det första är risken stor att aldrig hitta in i den gemenskap som följer på 
exempelvis konfirmandtiden. Om man inte aktivt deltar hamnar man lätt utanför, 
varpå känslan av utanförskap tilltar, och man slutar. Konkurrensen av andra intres-
sen utanför kyrkan spelar en stor roll, särskilt för den stora grupp i materialet som 
saknar kyrklig socialisation från tidigare i livet. Andra aktiviteter ligger ”närmare 
hjärtat” genom att man investerat flera år i dessa, jämfört med den förhållandevis 
nya bekantskapen med kyrkan. För några vi intervjuat har heller inte plats funnits i 
ledarutbildningen, och heller inga alternativ erbjudits. Vad dessa fynd kan betyda ur 
kyrkans perspektiv respektive ur ett teoretiskt perspektiv återkommer vi till i nästa 
kapitels avslutande diskussion. 
 
                                                           
 
 
58 Ungdomsstyrelsen 2003:109, unga 16–19 år. Det bör betonas att frågorna som 
ställs, samt urvalet, är inte helt överensstämmande mellan de två undersökningarna. 
59 I vår konstruktion av variabeln kyrklig kompetens har vi dock inte utgått ifrån 
huruvida personen har en tro som ligger nära kyrkans lära. Denna ingår i Broman-
ders variabel kyrklig kompetens. 
60 Dessa kategorier skapades genom faktoranalys (rotation enligt varimax). De för-
klarar sammanlagt ca 70 procent av variationer i materialet. Detta är en nivå som 
kan anses tillräcklig enligt praxis i denna typ av undersökningar. Det kan noteras att 
i dessa kategorier finns inte skälet ”träffa nya människor” med, trots att det var ett av 
de motiv som i redovisningen av resultatet för hela gruppen ovan framkom som 
viktigast. Såväl detta som skälet ”kompisar” var, kan man säga, viktigt för alla sva-
rande och därmed inte så intressant att analysera. Detsamma gäller skälet ”kul”, men 
här fanns en tydligare skillnad mellan olika svarsmönster där det skälet framkom 
som viktigast för dem som valt de andra skäl som ingår i aktivitetsmotivet. Det in-
nebär att vi identifierat tre dimensioner i svarsmönstren. Hur ungdomarna sedan 
svarat på de skäl som ingår i respektive motiv, jämförs sedan med hjälp av korstabu-
lering respektive medelvärdesjämförelser (Anova).  
61 Här har vi utgått ifrån en jämförelse mellan variabeln kyrklig kompetens och de 
individer som angett att de olika typerna av motiv ”stämmer bra” (dvs skalsteg 4 och 
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5). Andelen svarande som ingår i analysen (n) är 514, men skillnaderna är signifi-
kanta (p>0,05). 
62 Jämför Bromander 2005b:154-165. 
63 Detta stöds också av statistik över konfirmerade i procent av andel kyrkotillhöriga 
15-åringar, siffror från 2005. En relativt stor andel av unga med svag kyrklig kompe-
tens finns även i de starka, konventionellt satsande församlingarna. Detta skulle 
kunna förklaras av att konfirmationen ingår i den ”kärnverksamhet” som ingår i vad 
vi kallat ”konventionellt utbud”, och bland konfirmanderna finns den största delen 
unga med svag kyrklig kompetens. 
64 Rörelser mellan motivkategorier är dock inte helt lätta att tolka. Vi har därför valt 
att endast titta närmare på den grupp av svarande, vars skäl som ”stämmer ganska 
bra” eller ”stämmer helt” för att fortsätta skiljer sig från de skäl som angavs för att 
börja. För att göra detta har vi jämfört relationen mellan de motivtyper som angavs 
stämma bra för att börja, och de motivtyper som angavs stämma bra för att fortsätta. 
Det bör framhållas att det endast är 191 svarspersoner som ingår i svarsmängden 
som analyseras här (de skillnader som kommer fram är dock signifikanta). 
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Varför kyrkan? Avslutande diskussion 
I inledningen till rapporten konstaterade vi att unga som valt att vara aktiva i Svens-
ka kyrkan i Stockholms stift utgör en minoritet inom åldersgruppen. Detta gör dem 
dock inte mindre intressanta att studera för den som vill veta mer om unga och reli-
giöst engagemang – såväl anställda inom stiftets församlingar som forskare. I rap-
portens kapitel har vi presenterat hur den undersökning, som gjordes i stiftet hösten 
2005 och våren 2006, kan ge oss mer kunskap om de frågor vi ställde i rapportens 
början: Vilka är dessa ungdomar? Varför har de valt att finnas med i kyrkans verk-
samhet? Vad får dem att vilja fortsätta sitt engagemang? Vad betyder detta engage-
mang för dem? 

Uppdraget i projektet Barn och ungas känsla av hemmahörighet i Svenska kyrkan 
var att undersöka ”…orsaker till att ungdomar attraheras av Svenska kyrkan, ser 
kyrkan som ett sammanhang för att växa i sin tro, känner sig hemma i och vill stanna 
kvar i kyrkan”. Denna övergripande målsättning preciserades i undersökningen till 
två huvudsakliga frågeställningar, med avsikt att analysera varför unga söker sig till 
och vill finnas kvar i Svenska kyrkans sammanhang. 
• Vilka skäl finns för att börja engagera sig i kyrkans verksamhet? Hur ser relatio-

nen ut mellan dessa och skäl för att fortsätta ett engagemang? 
• Vilken betydelse har engagemanget i kyrkan för de ungdomar som är engagera-

de? 

Vi skrev inledningsvis att denna studie framförallt är inriktad på interna faktorer. 
Det resultat och de analyser som presenterats i de föregående kapitlen ger oss fram-
förallt kunskap om den grupp som finns ”inom” verksamheten: ungas erfarenheter 
av och angivna skäl till engagemang i kyrkans verksamhet. Bland de faktorer vi 
undersökt finns sådana som församlingen i mindre grad kan påverka, som religiös 
hemmiljö, eller bilden av kyrkan i de ungas vardag, samt olika krav och förvänt-
ningar från skola och kompisgäng. Men där finns också de som församlingen mer 
kan påverka. Vad rapportens analyser kanske framförallt kan bidra med, är kunskap 
om vad engagemanget i kyrkan ger och vad det inte ger, ur de ungas perspektiv. 
Detta kan ge underlag för en vidare diskussion om hur det vi kallat den sekundära 
socialisationen ser ut och kan utvecklas i de församlingar som deltagit, i Stockholms 
stift samt även i andra delar av Svenska kyrkan olika församlingar. I det här kapitlet 
vill vi lyfta fram några punkter ur analyserna som kan vara värdefulla för en sådan 
diskussion. Vi vill återigen påminna om att sådana slutsatser alltid är en produkt av 
de utgångspunkter som funnits. Vilken betydelse resultaten får för framtiden avgör 
ytterst den som läser och använder dem.  

Resultatet visar att de största skillnaderna mellan olika grupper i materialet finns 
mellan dem som har respektive inte har tidig religiös socialisation, och dem som 
angett fler skäl för att fortsätta sitt engagemang i kyrkan respektive inte gjort det. 
Utifrån dessa variabler skapade vi fyra nyckelgrupper. Våra möten med församling-
arna under arbetet med studien visar också, att olika faktorer som vi diskuterat har 
olika stark inverkan i olika församlingar och olika församlingar har olika förmåga att 
möta dem. Vi har i analysen prövat ett sätt att mäta hur olikheter kan påverka, ge-
nom variabeln församlingstyp. I diskussionen nedan vill vi därför framförallt fokuse-
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ra på vilka utmaningar och möjligheter resultatet av undersökningen kan innebära 
för dessa olika kategorier. 

Församlingarnas perspektiv 
I avsnittet Att förklara religiöst engagemang formulerade vi ett antal hypoteser från 
tidigare forskning om vad som kan förklara att unga börjar engagera sig i kyrkan, 
och varför de fortsätter. Hur förhåller sig då dessa till resultaten av vår undersök-
ning? 

Den första hypotesen handlar om betydelsen av att unga får en tidig förtrogenhet 
med kyrkan, eller kyrklig kompetens som vi kallat det, genom hemmet och genom 
församlingarnas barn- och juniorverksamhet. Att åtta av tio i undersökningen inte 
kommer från en kristen hemmiljö visar tydligt att den grunden är mycket ovanlig 
även bland dem som nu är engagerade i församlingarnas ungdomsarbete.  Den stora 
majoriteten i undersökningen har mött kyrkan i och med dopet, men endast en fjär-
dedel har haft en kontinuerlig koppling till kyrkan under uppväxten genom att de 
tagit del av barn och juniorverksamhet. Vårt resultat visar också att tro och religion 
”syns” lite i ungas vardag även utanför kyrkan. Om de pratar med andra som sådant 
utanför kyrkans verksamhet är det framförallt med kompisar, mer än familjen eller 
genom medier. Detta innebär att den som vill attrahera unga till kyrklig verksamhet i 
Stockholms stift inte kan räkna med att dem de kommunicerar med har den grunden. 
Med andra ord, de flesta av de unga som församlingarna möter är ”nya”, kanske inte 
inför religion och andlighet i sig, men inför hur Svenska kyrkan uttryckt och ut-
trycker vad religiös tro och ett religiöst engagemang handlar om. Det finns goda skäl 
att anta att den religiösa socialisationen hemifrån kommer att fortsätta att minska, 
och att storstadsregionerna leder den utvecklingen. Detta innebär att Stockholms stift 
här står inför en särskild situation och utmaning. 

Varför börjar då de unga, om de inte har den kyrkliga kompetensen med sig från 
tidigare? Vårt material visar tydligt, att konfirmationen för de allra flesta är huvud-
vägen in i ungdomsverksamheten. För det första att unga kommer i kontakt med 
kyrkan för konfirmation, och för det andra positiva erfarenheter under konfirmatio-
nen. Att konfirmationen har sådan betydelse knyter an till hypotesen om utbudets 
betydelse. Vi vet från tidigare forskning och samtal med församlingarna, att flera 
församlingar satsat på att utveckla konfirmationsverksamheten. Att en så stor grupp 
av unga trots svag kyrklig kompetens kommer till konfirmationen stöder tanken att 
en sådan medveten satsning på ett varierat utbud kan vara ett framgångsrikt sätt att 
möta situationen. I undersökningen har vi dock inte närmare analyserat vilka olika 
aktiviteter som kan ha större eller mindre betydelse. Vår analys av motiv visar att 
upplevelsen av att ”det finns mycket att göra” är ett viktigt skäl för att börja och 
fortsätta engagera sig, men med ledning av våra intervjuer tycks det viktigaste med 
innehållet i aktiviteterna vara att de ger en upplevelse av att kyrkan är ”mer än” 
fördomarna, ger tillfälle till gemenskap och att utveckla sin kompetens, och inte 
minst en frizon från de krav och villkor som råder på andra håll i ungas vardag. Att 
starka, konventionellt arbetande församlingar även samlar förhållandevis många 
unga med svag kyrklig kompetens kan tyda på att kyrkans starkaste attraktionskraft 
kanske inte handlar om fler aktiviteter, men om en annorlunda miljö och gemenskap. 
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Vår analys visar dock att även socialisationen har betydelse för beslutet att börja, 
men kanske på ett annat sätt än vad som antagits tidigare. Vårt material visar, att när 
det gäller att komma till konfirmation spelar kunskap om och erfarenheter av kyrkan 
bland ungas närmaste en mycket viktig roll. Dessa närmaste är, som de själva ut-
trycker det, framförallt syskon och vänner. Detta visar att vidare analyser av sociali-
sationens betydelse kanske mer bör handlar om förhållningssätt till kyrkan i den 
unga individens närmiljö, bredare än föräldrarna. Övriga skäl som unga anger för att 
börja vara med i kyrkan visar tydligt att beslutet relateras till hur deras liv i övrigt 
ser ut; förutom familjen gäller det fritiden och skolan. Kyrkan konkurrerar på samma 
arena som övriga fritidsverksamheter, och bedöms efter vad den som sådan kan ge 
individen – i form av att det är kul, olika saker att göra, nya människor att möta och 
nytta i framtiden. Erfarenheter från dem som slutar efter konfirmationen visar att 
kyrkan måste vara möjlig att förena med dessa, ”passa in” med övriga fritidsaktivite-
ter, med kompisar och närmiljön. En annan tolkning är att kyrkan måste vara möjlig 
att motivera utifrån dessa skäl. För den som är ung i 2000-talets Sverige är den kul-
turella normen av det individuella valet för självutveckling stark, som vi beskrev i 
det inledande kapitlet. Analyserna av enkätmaterialet visar dock även att föräldrar-
nas relation till kyrkan har betydelse – de flesta av nyckelgruppen ”de förankrade” 
har en tidig socialisation in i kyrkans miljö och tro med sig.  

Diskussionen ovan visar tydligt hur resultatet av denna undersökning sätter fokus 
på den sekundära socialisationens betydelse. I enlighet med våra hypoteser handlar 
detta om hur engagemang i församlingen ger erfarenheter av tillhörighet, mening 
och möjlighet att utveckla social kompetens i mer allmän mening, men också sådana 
som mer tydligt kan förstärka ungas kyrkliga kompetens. Erfarenheter som förankrar 
angelägna frågor och händelser i ungas liv i den tro och de värden samfundet står 
för, och som därmed stärker deras förtrogenhet, identifikation med och kunskap om 
kyrkans liv och lära har, enligt tidigare forskning, framförallt betydelse för kontinui-
tet i det religiösa engagemanget. Detta gäller inte minst för dem som har en svag 
kyrklig kompetens. 

När det gäller frågan om varför unga vill fortsätta engagera sig, visar vårt materi-
al för det första att en majoritet av de unga som en gång börjat engagera sig upptäckt 
fler skäl som gör att de vill fortsätta vara med i kyrkan. De flesta av dessa hör till 
den grupp vi kallat ”de potentiella”. Här finns alltså potential för en stärkt relation. 
Vi ser också att det hos de ”potentiella”, men också de ”förankrade”, sker en viss 
breddning av den typ av motiv som gör att dessa unga vill stanna kvar i kyrkan: 
aktiviteten är fortfarande viktigast, men det kyrkan kan erbjuda som miljö – eller 
med andra ord andra betydelser av engagemanget än att det är kul och mångsidigt – 
tycks bli viktigare hos dem som funnit fler skäl till att fortsätta engagera sig. Att 
denna breddning framförallt sker hos den grupp som har en tidigare stark kyrklig 
kompetens, de ”förankrade”, tyder dock också på att en sådan grund underlättar för 
att ta till sig flera aspekter av det vi ovan beskrev som innehållet i den sekundära 
socialisationen till kyrkans sammanhang. För de ”potentiella” behövs således en 
tydligare insats för att förmedla att kyrkan kan vara något mer än ”aktivitetsmoti-
ven”. 

De kännetecken vad gäller motiv för att fortsätta och sluta som kännetecknar 
gruppen ”de sårbara” tydliggör risken med att en sådan förstärkning inte sker. Även 
hos denna grupp är motiven för att fortsätta i hög grad desamma som för att börja i 
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kyrkan. De anknyter också nära till de största riskerna för att sluta sitt engagemang: 
brist på tid och konkurrens från andra fritidsaktiviteter. Det är kanske inte så kons-
tigt att dessa unga, som varken från familjen eller från kyrkan fått erfarenheter av att 
kyrkan kan erbjuda något annat än andra aktiviteter som också är roliga och mångsi-
digt utvecklande, frågar sig varför de i fortsättningen ska prioritera denna? 

Gruppen de ”glömda”, slutligen, har förutsättningar för att göra erfarenheter som 
förankrar dem djupare i kyrkan och därmed stärker deras relation, men kan vara mer 
sårbara genom att deras engagemang tycks förbli ensidigt inriktat på en viss aktivi-
tet. Den gruppen pekar på betydelsen av en satsning på ett utbud, som möjliggör 
flera olika vägar för sekundär socialisation. Vi återkommer till detta nedan. 

Även om vår analys således å ena sidan visar att en majoritet av de unga som är 
engagerade i församlingarna upptäckt att kyrkan kan vara ”mycket mer”, eller med 
andra ord fått fler skäl för att fortsätta engagera sig än de hade för att börja, visar den 
å andra sidan att de flesta av dessa löper risken att fortsätta vara svagt eller ensidigt 
förankrade (de ”sårbara”, de ”glömda” och de ”potentiella”). Majoriteten av dessa 
tillägnar sig med andra ord aldrig fler motiv än dem som gäller för, och därmed 
konkurrerar med, andra fritidsaktiviteter. Med ledning av intervjuerna skulle vi kun-
na säga att dessa unga fått en erfarenhet av att kyrkan kan vara mer än fördomar och 
föreställningar de möter bland kompisar, av en gemenskap, en miljö och vuxna 
människor som ger vila från och en möjlighet att fundera över krav och villkor i 
andra sammanhang, och en träning i att både hantera olika sorters människor och 
uttrycka sin särart. Men för att en koppling ska ske mellan denna erfarenhet och en 
vilja att gå vidare i ett kyrkligt engagemang krävs något mer, som både kan handla 
om vilka former för vidare engagemang som erbjuds, och hjälp att tillägna sig och 
förankra sina erfarenheter i de för kyrkan mer unika, religiösa motiven. 

Resultaten av studien stämmer väl överens med vad som framkommit i tidigare 
forskning om hur en församling kan agera för att möta den situation vi utifrån den 
här undersökningen beskrivit. I undersökningen bland unga, ideellt engagerade leda-
re som tidigare genomförts i stiftet pekar Jonas Bromander på problemet med god 
rekrytering, men svag förankring vilket bland annat leder till hög genomströmning. 
Som en möjlig lösning föreslår han att arbetet för att stärka unga, ideella ledares 
relation till Svenska kyrkan bör inriktas på att möta dessa utifrån deras religiösa 
förutsättningar, som ser delvis annorlunda ut än de som traditionellt har känneteck-
nat aktiva kyrkomedlemmar, samt att bredda de motiv för eller den mening som 
engagemanget ger från att framförallt vara de sociala motiven. 

En slutsats som kan dras utifrån de amerikanska undersökningar vi presenterade 
tidigare, är att religiösa organisationer som erbjuder både gemenskap, kompetens 
och värderingar som individen kan ha nytta av i livet, och erfarenheter, redskap och 
förebilder som förankrar dessa värden i en tradition/tolkningsram och en social till-
hörighet ger de bästa förutsättningarna för fortsatt engagemang. Båda dessa hypote-
ser pekar på betydelsen av den sekundära socialisationen, och tydliggör även att 
utmaningen att möta unga utifrån de förutsättningar vi beskrivit ovan handlar om 
både organisatoriska och teologiska strategier. Vi noterar att ett arbete i Stockholms 
stift redan pågår genom projektet ”Livskunskap”65 med att utifrån mönster eller 
”spår” i ungas vardag reflektera över främst teologiska strategier.  
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Vi vill avsluta den här diskussionen med att peka på några möjliga förklaringar 
till de utmaningar som vi kan se i resultatet, och som förhoppningsvis kan bidra till 
diskussionen om strategier för att möta dessa. 

Resultatet av undersökningen visar att de flesta unga i församlingarna har en rela-
tion till kyrkan som är begränsad till särskild ungdomsverksamhet; konfirmation, 
ungdomsgrupp, ledarutbildning, ungdomsgudstjänst. De tar i liten grad del av till 
exempel söndagsgudstjänst, musikgudstjänst och ansvarsuppgifter. Här finns en risk 
att kyrkan för dessa unga blir ”bara” ungdomsgemenskapen och ungdomsledarna. 
Intervjuerna visar också att det kan vara svårt att se en fortsättning efter ungdomsak-
tiviteterna. 

Det finns egentligen inget som liknar ett konfirmationsläger. Det går aldrig 
att komma tillbaks till ett konfirmationsläger. Det är mycket olika stämningar 
och spänningar och det är helt omöjligt att komma tillbaks till det. (Kille 16 
år, brett satsande, stark församling) 

Risken att unga aldrig hittar in i ett vidare kyrkligt engagemang som kan fortsätta 
efter ungdomstiden kan kanske också förstärkas av att, som citatet ovan visar, verk-
samheten alltför mycket formas efter att skapa stämning, roliga upplevelser och 
många aktiviteter. En sådan verksamhet lockar kanske många unga in i kyrkans 
verksamhet, men kan även göra det svårt att utan besvikelser gå vidare in i ett var-
dagligt, kyrkligt vuxenliv. Detta särskilt om unga inte får möjligheter att ta del av 
även vad ett sådant kan innebära. I intervjuerna framkommer tydligt att en av de 
positiva erfarenheter som unga får med sig från kyrkan, är mötet med människor 
som är ”olika”. Amerikansk forskning lyfter fram, att kyrkan kan ha en unik möjlig-
het att erbjuda nätverk över både sociala gränser och generationsgränser. I denna 
studie finns inte så många erfarenheter av möten över generationsgränser, men här 
kan finnas en möjlighet att utforska vidare. 

Denna utmaning knyter an till det vi tidigare lyfte fram med anledning av erfa-
renheter hos framförallt de tidigare engagerade och gruppen de ”glömda”. Att de 
flesta av de ”förankrade” och de ”potentiella” är ledare eller finns i ungdomsgrupp 
tyder att församlingarna i Stockholms stift även fortsättningsvis arbetar mycket med 
ledarutbildning och rekrytering. Resultaten skulle kunna tolkas som att detta också 
skapar möjligheter till större förankring, men inte minst erfarenheterna från dem 
som lämnat sitt engagemang trots att de har stark kyrklig kompetens, eller för vilka 
ledarutbildningen blev ett hinder, tyder på att fler än en modell för att utveckla den 
kompetens man förvärvar i kyrkan på ett sätt som även knyter denna till verksamhe-
ten skulle behöva utvecklas. Med andra ord behöver en församling kanske inte bara 
satsning på bredd i utbudet för att attrahera unga till kyrkan, utan också för att för-
ankra dem, så att inte ledarutbildning blir den enda vägen för att växa vidare i kom-
petens, ansvar och identifikation med kyrkan. 

Utmaningen att skapa flera möjligheter att fortsätta i kyrkan hör samman med hur 
den sekundära socialisationen kan bredda motiv för engagemang, framförallt så att 
erfarenheter av det roliga och gemenskapen kan förankras i något som bär en djupa-
re mening. För de ungas del tycks, som framkommer i intervjuerna, det viktigaste 
med denna förankring vara att det ger en upplevelse av att vara accepterade som de 
är, att få utveckla sin egen tro och lära sig tolerans för andras förståelse av Gud och 
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tillvaron. Här finns en upplevelse av att engagemanget i kyrkan ger ett sammanhang 
för upplevelser, förebilder och symboler som visar på ”djupare” existentiella frågor 
och värden – men samtidigt en ambivalens inför att uttrycka detta i explicit religiösa 
termer. Vårt resultat visar att den tro som majoriteten ger uttryck för kan kallas en 
”personlig immanenstro”, och att en minoritet tror i enlighet med vad som traditio-
nellt har varit Svenska kyrkans lära samt känner sig hemma i den traditionella guds-
tjänsten. Undersökningens resultat ger således bilden av en sekundär socialisation 
som framförallt tycks förmedla en personlig, immanent och universell religiös tro. 
Frågan om, och i så fall hur, en sådan tro bidrar till att förankra unga i Svenska kyr-
kan, eller som det uttrycks i undersökningsuppdraget, ”…ser kyrkan som ett sam-
manhang att växa i sin tro” är komplex. 

I intervjuerna framkommer det tydligt att de unga inte upplevt någon motsättning 
mellan denna deras egen tro och kyrkans tro – i alla fall inte den egna församlingens 
tro. Däremot har några av dem, framförallt de äldre, erfarenheter av att möta andra i 
andra församlingar som kallar sig kristna men har en mer traditionell tro, och detta 
kan leda till motsättningar. Vår analys av nyckelgrupperna visar att framförallt de 
”sårbara” och de ”potentiella” inte i samma grad som de andra grupperna tycks 
tillägna sig de religiösa motiven. Röster från intervjuerna om att unga inte längre 
upplever att man ”pratar om Gud och tro” efter konfirmationen tyder på att här finns 
ett glapp, där en mer medveten satsning på att göra en koppling mellan aktivitetsmo-
tiv och religiösa motiv skulle kunna göras. Från de ungas perspektiv kan en mer 
tydligt religiös sekundär socialisation ha betydelse för att få tillgång till och förståel-
se för de resurser som en religiös tradition och praktiker kan erbjuda. Intervjuerna 
visar dock tydligt att en sådan socialisation måste vara förankrad i den situation/de 
frågor som unga upplever är angelägna, och möta unga utifrån deras religiösa förut-
sättningar. Däremot tycks förankringen i en viss organisation inte upplevas som lika 
viktig. 

För en organisation som Svenska kyrkan, vars fortsatta existens bygger på att 
unga även socialiseras in i en tradition och en social gemenskap och vill bära denna 
vidare är detta troligen en mer angelägen fråga för framtiden. Vårt material tyder på 
att en verksamhet som inte tydligare riktas in mot att även förankra unga i Svenska 
kyrkans vidare tradition och gemenskap löper risken att begränsa ”hemmahörighe-
ten” till den lokala kyrkan. Få av dem vi intervjuar ser ett framtida engagemang i 
kyrkan efter att ha flyttat från hemorten. Fler vill erbjuda ett kyrkligt engagemang 
till sina egna barn, men även här handlar det mer om de möjligheter detta kan ges för 
att utvecklas som människa än om lojalitet med Svenska kyrkan. 

De utmaningar och möjligheter vi pekat på ovan tror vi, trots skillnader i förut-
sättningar och resurser, kan vara värdefulla för alla typer av församlingar. Hur de 
kan tillämpas är en fråga för varje församling att diskutera och ligger därmed egent-
ligen utanför ramen för denna rapport. Som en möjlig hjälp för en sådan diskussion 
vill vi avsluta med några reflektioner utifrån relationen mellan dessa utmaningar och 
de församlingstyper vi sett i materialet: 

Den svaga, konventionellt arbetande församlingen tycks framförallt fånga upp de 
”förankrade”. Detta visar, å ena sidan, att även den församling som av olika skäl 
arbetar i motvind och kanske inte har så stora resurser kan attrahera unga till verk-
samheten som även tycker det är intressant att finnas kvar. Å andra sidan visar det 
att endast de ”säkra”, som har en stark kyrklig kompetens med sig, hittar till kyrkan i 
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en sådan församling. Utmaningar för denna typ av församlingar handlar således 
framförallt om att försöka nå även dem som inte har en stark kyrklig socialisation. 
Den relativt höga andelen av ”sårbara” visar också att de som kommer utan kyrklig 
socialisation kan behöva hjälp att tillägna sig denna. I denna församling finns också 
skäl att fundera över möjligheter att ge ”glömda”, som har stark kyrklig kompetens 
men vars skäl för att engagera sig kanske framförallt är inriktade på en typ av verk-
samhet andra skäl för att fortsätta/utvecklas i kyrkans sammanhang. 

I den svaga, brett satsande församlingen finns många ”förankrade”, men den når 
även fler av de ”potentiella” än den förra typen. Det tyder på att ett mer varierat 
utbud är en möjlig väg att gå, för att fånga upp även den med svag kyrklig kompe-
tens. Flest av de ”potentiella” finner vi i den starka, konventionellt arbetande för-
samlingen, medan den starka, brett satsande församlingen samlar den största ande-
len av de ”sårbara”. Det finns starka skäl att tro, att båda dessa församlingstyper 
attraherar många av de yngre till konfirmationens starka gemenskap och stämning. 
De förhållandevis låga andelarna av ”förankrade” unga i dessa församlingar (trots att 
här finns några av de till antalet största församlingarna) understryker att en stor 
bredd i utbudet inte i sig behöver göra att unga vill fortsätta i kyrkan. Utmaningen 
för dessa församlingar handlar framförallt om hur grupper av unga med svag kyrklig 
kompetens ska kunna förankras och stärkas i sin relation till kyrkan. 

Forskarnas perspektiv 
Resultatet av analysen ovan anknyter även tydligt till teorier om fortgående religiös 
förändring i form av avtraditionalisering och individualisering i det västerländska 
samhället, som vi beskrev i kapitlet Att vara ung i 2000-talets Sverige. Denna för-
ändring handlar om faktorer som ligger utanför församlingens möjlighet att påverka, 
men som dock berör denna, och som kan ge perspektiv på de utmaningar och möj-
ligheter vi skissat ovan. I det samhälle och den kultur där unga idag lever, har indi-
videns självständighet blivit ett så centralt värde att det påverkar hur en ung männi-
ska förhåller sig till en religiös tradition – även om han eller hon vuxit upp inom 
den. Att börja engagera sig i kyrkan handlar idag mer än för tidigare generationer 
om ett val, ett val som görs i större frihet än tidigare, men också i större konkurrens 
med andra fritidsaktiviteter, och som liksom dessa behöver motiveras alltmer med 
hänvisning till värden som självutveckling, frihet och jämlikhet. Att välja kyrkan är 
också ett val som är mer osäkert i betydelsen att det, inte minst i en stad som Stock-
holm, innebär att identifiera sig med en minoritetsgrupp och därmed behöver moti-
veras i relation till fördomar och föreställningar om religion och den religiöse/a 
bland kompisar och i skolan. Detta kan ses som en förklaring till att så många i ma-
terialet uttrycker sin tro i immanenta, universella och inte minst personliga termer 
snarare än som tillhörighet till en viss tradition och transcendent makt. Utifrån den 
bild av ungas fritid som skissades tidigare är det intressant att notera, att de värden 
som kanske mest gör kyrkan attraktiv med ”ungas röster” inte handlar om nya medi-
er och nya eller ”häftiga” upplevelser utan om lugn, trygghet, personliga möten och 
en gemenskap med annorlunda värden än dem som råder i andra sfärer av samhället. 
Kyrkans attraktion kanske inte ligger så mycket i att skapa ytterligare aktivitet, men 
att vara en frizon? 
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Uppdraget för denna studie gällde att i första hand undersöka dessa frågor bland 
unga som har en positiv erfarenhet av och förväntan på Svenska kyrkan, men även 
att identifiera vilka hinder unga kan uppleva i relation till kyrkan. Det resultat vi 
presenterat i rapporten gäller framförallt unga som är aktiva i verksamheten, och 
som därför kan antas ha huvudsakligen positiva erfarenheter av Svenska kyrkan. De 
tankar vi presenterat ovan om risker och utmaningar vad gäller olika grupper bland 
dessa, gäller också i första hand dem som redan så att säga passerat det första hind-
ret: att överhuvudtaget börja engagera sig i kyrkan. Som vi betonade redan i rappor-
tens inledning, är det cirka en tredjedel av alla 13–19 åringar i Stockholms stift som 
kommit i kontakt med församlingarnas verksamhet, och för majoriteten av dessa 
handlar det om den öppna verksamheten. Den verksamhet som de flesta av de unga 
vi mött i denna rapport har erfarenhet av, konfirmation, ungdomsgrupp, ledarutbild-
ning och kör, samlar en betydligt mindre skara. Sett i detta perspektiv, visar resulta-
tet av undersökningen indirekt att majoriteten av de unga som skulle kunna ha kon-
takt med Svenska kyrkan aldrig kommer så långt. Några av orsakerna till detta hand-
lar troligen om en minskande tidig religiös socialisation i hemmet, tillsammans med 
mer generella förändringar när det gäller ungas relation till organiserade fritidsakti-
viteter och ideella organisationer som nämndes ovan. Det mycket begränsade mate-
rial i denna undersökning som handlar om tidigare engagerades erfarenheter ger 
värdefulla insikter i vilka hinder unga som är engagerade i en församling kan upple-
va för att stanna kvar. Som vi pekade på tidigare, bär dessa unga på erfarenheter som 
även skulle kunna bidra till en större förståelse av vilka hinder unga i mer generell 
mening kan uppleva i relation till kyrkan. Även om denna rapport således inte hand-
lar om dessa frågor, vill vi understryka betydelsen av ytterligare studier. Här behövs 
mer kunskap om fler tidigare engagerade, men även av hela den stora grupp unga 
som inte engagerar sig i kyrkan överhuvudtaget, för att bättre förstå hur unga i all-
mänhet relaterar till de frågor och den verksamhet som kyrkan ägnar sig åt. 

I diskussionen ovan har vi pekat på hur resultatet av studien bekräftar tidigare 
forskning om ungas religiösa engagemang inom religionssociologin. Avslutningsvis 
vill vi nämna några frågor där vi också ser att denna undersökning kan bidra till 
fortsatta studier i ämnet. 

En fråga att gå vidare med är den ökade betydelsen av sekundär socialisation för 
religiöst engagemang som vårt material visar. Som vi beskrev i kapitlet Att vara ung 
i 2000-talets Sverige pågår denna på flera arenor än inom de religiösa institutioner-
na, och denna rapport visar på behovet av mer kunskap om hur den socialisation som 
pågår inom institutionerna förhåller sig till den som pågår inom andra arenor. 

Denna studie har vidare visat på, att de erfarenheter som görs i kyrkan inte hand-
lar så mycket om transcendenta auktoriteter och kollektiva former, utan mer om 
immanenta värden och personlig tro. Vad detta betyder för ungas moraliska och 
sociala utveckling samt fortsatt religiös förändring i det moderna samhället är ett 
område att gå vidare med. Här blir, slutligen, även frågan om kön intressant. Trots 
att tidigare studier indikerat skillnader i religiöst engagemang mellan könen, ser vi 
inte så tydliga, generella skillnader i enkäten. I intervjumaterialet fann vi däremot 
tecken på att unga av olika kön gör olika erfarenheter av och utvecklar olika kompe-
tenser i kyrkan som kan vara intressanta att studera vidare. 
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65 Se rapporten ”Om det livsviktiga: Strategier för ungdomsarbetet i Stockholms 
stift”, Persson 2006. 
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Sammanfattning 
År 2005 kom ungefär var tredje tonåring i kontakt med kyrkan i Stockholms stift, 
främst genom den öppna verksamheten. Bara var åttonde var aktiv i regelbunden 
verksamhet. Det handlar således inte om någon stor grupp i relation till andra i ål-
dersgruppen. Samtidigt gör detta det intressant att studera dessa unga närmare – 
både för församlingar i stiftet och för forskare intresserade av ungdomars religiösa 
engagemang. 

Denna rapport handlar om en undersökning, som gjordes hösten 2005 och våren 
2006, bland ungdomar mellan 13–19 år som deltar i verksamhet i elva av Stock-
holms stifts församlingar. Undersökningen har skett på uppdrag av stiftet, som en 
del av projektet Barn och ungas känsla av hemmahörighet i Svenska kyrkan. Projek-
tets målsättning var att undersöka ”…orsaker till att ungdomar attraheras av Svenska 
kyrkan, ser kyrkan som ett sammanhang för att växa i sin tro, känner sig hemma i 
och vill stanna kvar i kyrkan”. 

Studien har fokuserat på två huvudsakliga frågeställningar, med syfte att belysa 
olika aspekter av varför unga söker sig till och vill finnas kvar i Svenska kyrkans 
sammanhang. 
• Vilka skäl finns för att börja engagera sig i kyrkans verksamhet? Hur ser relatio-

nen ut mellan dessa och skäl för att fortsätta ett engagemang? 
• Vilken betydelse har engagemanget i kyrkan för dem som är engagerade? 

Resultatet av studien visar: 
Att majoriteten av de unga som idag är aktiva i församlingarna inte har några ti-

digare kontakter med Svenska kyrkan, varken hemifrån eller från kyrkans barnarbe-
te. Konfirmationen är för de allra flesta huvudvägen in i verksamheten. Detta inne-
bär å ena sidan att kyrkans ungdomsverksamhet kan attrahera unga trots en långtgå-
ende sekularisering i det svenska samhället – åtminstone i så mån att de väljer att 
börja ett engagemang. Å andra sidan visar rapporten tydligt att majoriteten av dessa 
unga löper risken att inte få någon stärkt och fördjupad relation till kyrkan. Det är 
också tydligt att det är framförallt brett satsande, starka församlingar som attraherar 
denna grupp. 

Att de främsta skälen för unga att engagera sig i kyrkan inte skiljer sig så mycket 
från vad som får dem att attraheras av andra fritidsaktiviteter; att de är roliga, ut-
vecklande samt har ett socialt värde. Denna typ av skäl – som vi i rapporten valt att 
kalla ”aktivitetsmotiv” – är viktigast både vad gäller att börja och att fortsätta ett 
engagemang. Skäl som kan ses som mer speciella för kyrkans verksamhet – kunskap 
om Gud och kyrkan, att få diskutera tro – ses som viktiga av mindre än hälften. Av 
större betydelse tycks känslan av trygghet och lugn som man upplever i kyrkan vara. 
Dessa skäl kallar vi ”religiösa motiv”. Analyser av vilka grupper som framförallt 
kan tänkas bli mer förankrade i kyrkan, visar att dessa unga i högre grad än andra 
har en tidigare kontakt med kyrkan, och i högre grad anger ”religiösa motiv” som 
viktiga för att fortsätta engagera sig. 

Att en relativt stor grupp unga som kommer till kyrkan utan tidigare kontakter 
med den har möjlighet att utveckla en starkare och fördjupad relation. Dessa unga, 
som vi kallat de ”potentiella”, har genom engagemanget fått erfarenheter av att kyr-
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kan kan vara ”mycket mer” än både deras egna föreställningar, och roliga och varie-
rade aktiviteter. De uttrycker också erfarenheter av att kyrkan representerar ”något 
annat” än den gemenskap och de villkor som råder i deras vardag i övrigt. Dock är 
de mer tveksamma inför att identifiera sig med kyrkans tro och församlingslivet 
utanför den specifikt inriktade ungdomsverksamheten. 

Att kyrkans betydelse för unga framförallt handlar om att få erfarenhet av en mil-
jö där religion kan vara något mer än de fördomar de bär med sig, en gemenskap där 
de får möta olika typer av människor, en frizon där det finns plats och tid att reflek-
tera och känna lugn, trygghet och vila från krav och villkor som råder på andra håll i 
ungas vardag; samt att utveckla kompetens för sociala relationer, och utveckla sig 
själv och sin Gudsbild. 

Att hinder för ungas fortsatta engagemang och känsla av ”hemmahörighet” i kyr-
kan kan handla om att inte upptäcka fler dimensioner av engagemanget än de som 
lätt konkurreras ut av andra fritidsaktiviteter, eller  ”vägar vidare” för en fortsatt 
relation till och identifikation med kyrkans tro och liv i ett större sammanhang. 

Denna studie bekräftar således i flera avseenden tidigare forskning, men bidrar 
också till att ytterligare fördjupa och nyansera bilden av hur religiöst engagemang 
bland unga kan se ut i 2000-talets Sverige. Fostran eller socialisation in i ett religiöst 
samfund under den tidiga barndomen har traditionellt ansetts ha stor betydelse för 
engagemang senare i livet. Genom detta får unga en viss religiös eller kyrklig kom-
petens, som underlättar både för att börja engagera sig, och för att utveckla en stärkt 
och fördjupad relation till samfundet över tid. Studien visar att flesta av de unga som 
församlingarna möter är ”nya”, kanske inte inför religion och andlighet i sig, men 
inför hur Svenska kyrkan uttryckt och uttrycker vad religiös tro och ett religiöst 
engagemang handlar om. Detta innebär att den som vill attrahera unga till kyrklig 
verksamhet i Stockholms stift måste räkna med att dem de kommunicerar med inte 
har den grunden. 

I den situationen ökar betydelsen av det möte med kyrkan som sker under ton-
åren, eller vad vi kallat den sekundära socialisationen; både vad gäller de första 
kontakterna för dem som inte tidigare har funnits med sedan barndomen, och av 
erfarenheter som kan förstärka och fördjupa relationen för dem som har en sådan 
religiös fostran. Studien tydliggör konfirmationens stora betydelse som en startpunkt 
för ungas relation till kyrkan, men kanske än mer den utmaning som ligger i att ge 
unga nycklar till en relation som även kan fortsätta efter konfirmationen. I denna 
studie identifieras fyra nyckelgrupper, som kan bidra till ytterligare kunskap om hur 
den relation som etableras genom satsningar på rekrytering kan stärkas och fördju-
pas bland olika kategorier av unga i församlingarna. Dessa grupper, de ”sårbara”, de 
”glömda”, de ”potentiella” och de ”förankrade”, skiljer sig åt genom olika grad av 
kyrklig kompetens (religiös hemmiljö samt tidigare kontakter med kyrkans verksam-
het) samt stärkt respektive svag relation till kyrkan (i betydelsen att ha fått fler skäl 
för att fortsätta vara med i kyrkan jämfört med för att börja). Analysen av nyckel-
grupper visar tydligt, att de största grupperna har en ”sårbar” eller ”potentiell” rela-
tion till kyrkan, och att dessa inte i samma grad som de andra grupperna tycks tilläg-
na sig de religiösa motiven. För att en koppling ska ske mellan de erfarenheter dessa 
unga får genom mötet med kyrkan i konfirmationen och en vilja att gå vidare i ett 
kyrkligt engagemang krävs således något mer, som både kan handla om vilka former 
för vidare engagemang som erbjuds, och hjälp att tillägna sig och förankra sina erfa-
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renheter i kyrkans tro och miljö. Här finns såväl en organisatorisk som en teologisk 
utmaning för ungdomsarbete inom kyrkan. 

De församlingar som ingått i projektet är Ekerö, Finska, Huddinge, Kista, Nacka, 
Spånga, Tumba, Täby, Vantör, Vällingby samt Österåker-Östra Ryd. Dessa försam-
lingar är förhållandevis representativa för Stockholms stift, på en allmän nivå, vad 
avser demografiska och socioekonomiska faktorer. Församlingarna skiljer sig dock 
storleksmässigt samt när det gäller resultat av ungdomsverksamheten. Med utgångs-
punkt i statistik kring ungdomsverksamheten angående a) deltagande respektive b) 
bredd i utbudet av aktiviteter (2004) skapades fyra nya församlingsklasser. Dessa 
benämns i rapporten svaga, konventionella församlingar, svaga, brett satsande för-
samlingar, starka, brett satsande församlingar samt starka konventionella försam-
lingar. 

I den grupp som har den starkaste relationen till kyrkan, de ”förankrade”, finns de 
flesta av de äldre och av ledarna. Även bland dessa är dock förankringen i försam-
lingslivet utanför den särskilda ungdomsverksamheten svag. Tidigare studier har 
visat att församlingarna i Stockholms stift arbetar mycket med ledarutbildning. Att 
en så stor grupp av unga trots svag kyrklig kompetens kommer till konfirmationen 
stöder tanken att en medveten satsning på ett varierat utbud kan vara ett framgångs-
rikt sätt att attrahera unga till verksamheten. Upplevelsen av att ”det finns mycket att 
göra” är ett viktigt skäl för att börja och fortsätta engagera sig, men med ledning av 
våra intervjuer tycks det viktigaste för att grunda en fortsatt relation inte handla om 
aktiviteter i sig, utan deras funktion att skapa en annorlunda miljö och gemenskap. 
Risken att unga aldrig hittar in i ett vidare kyrkligt engagemang som kan fortsätta 
efter ungdomstiden pekar även på betydelsen av ett utbud, som möjliggör flera olika 
vägar för sekundär socialisation. Med andra ord behöver en församling kanske inte 
bara satsning på bredd i utbudet för att attrahera unga till kyrkan, utan också för att 
förankra dem, så att inte ledarutbildning blir den enda vägen vidare för att växa 
vidare i kompetens, ansvar och identifikation med kyrkan. 

Utmaningen att skapa flera möjligheter att fortsätta i kyrkan handlar även om att 
förankra erfarenheter av det roliga och gemenskapen i något som bär en djupare 
mening. För de ungas del tycks, som framkommer i intervjuerna, det viktigaste med 
denna förankring vara att det ger en upplevelse av att vara accepterade som de är, att 
få utveckla sin egen tro och lära sig tolerans för andras förståelse av Gud och tillva-
ron. Majoriteten har en gudstro, men de flesta menar att de tror på sitt ”personliga 
sätt” snarare än på vad som traditionellt har varit Svenska kyrkans lära. Undersök-
ningens resultat ger således bilden av en sekundär socialisation som framförallt 
tycks förmedla en personlig, immanent och universell religiös tro. För en organisa-
tion som Svenska kyrkan, vars fortsatta existens bygger på att unga även socialiseras 
in i en tradition och en social gemenskap och vill bära denna vidare, torde en ange-
lägen fråga för framtiden vara om, och i så fall hur, en sådan tro bidrar till detta. 

I en undersökning som söker svar på frågor av den typen som ställts i projektet 
”Barns och ungas röster” är det ofta mest fruktbart att använda en kombination av 
kvantitativ och kvalitativ metod. Detta ger möjlighet till en rikare förståelse för 
nyanser, sammanhang och hur olika faktorer kan hänga samman. En enkätundersök-
ning riktad till samtliga deltagare i öppen verksamhet och gruppverksamhet i åldrar-
na 13–19 år genomfördes i de elva församlingar under oktober månad 2005. Sam-
mantaget inkom 866 enkäter. Beroende på hur verksamheten såg ut i de olika för-
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samlingarna finns det en betydande variation i hur många enkäter som kommit in 
från olika församlingar. Enkätundersökningen följdes upp genom fokusgrupp- samt 
individuella intervjuer med sammanlagt 39 unga i de olika församlingarna under 
mars och april 2006. Intervjupersonerna rekryterades med hjälp av enkäten. Urvalet 
gjordes för att inkludera röster från samtliga deltagande församlingar, åldersgrupper, 
och typer av verksamhet. För att få kunskap även om varför unga väljer att sluta vara 
med i kyrkan, var nio av de intervjuade tidigare engagerade. 16 av de intervjuade var 
killar och 23 tjejer. 

De ungdomar som deltagit i enkäten skiljer sig från ungdomar i allmänhet på det 
sättet, att de i större utsträckning är döpta och konfirmerade, de är i större utsträck-
ning troende, medan de vad gäller övriga fritidsintressen är mer lika sina jämnåriga 
än olika. Tro och religion ”syns” lite i deras vardag utanför kyrkan. Om de pratar 
med andra som sådant utanför kyrkans verksamhet är det framförallt med kompisar. 
En majoritet av de unga som nu är engagerade i församlingarnas ungdomsarbete är 
döpta, men endast en fjärdedel har haft en kontinuerlig koppling till kyrkan under 
uppväxten genom att de tagit del av barn och juniorverksamhet. Den största gruppen 
i materialet är 15-åringar. Drygt var tredje i materialet är deltagare i ungdomsgrupp, 
medan omkring var fjärde är konfirmand. De allra flesta av dessa är under 15 år. 
Flertalet som är aktiva efter sin egen konfirmandtid, är med i en ungdomsgrupp. 
Ungefär hälften av dessa (cirka 20 procent) är även frivilliga ledare eller går ledarut-
bildning. Ungefär två tredjedelar av dem som deltog i enkätundersökningen är tjejer 
och en tredjedel är killar. Var tredje är antingen själv född utomlands eller har minst 
en av föräldrarna som är född utomlands. 

Uppdraget för denna studie gällde i första hand att studera orsaker till engage-
mang bland unga som har en positiv erfarenhet av och förväntan på Svenska kyrkan, 
men även att identifiera vilka hinder unga kan uppleva i relation till kyrkan. Det 
resultat vi presenterat i rapporten gäller framförallt unga som är aktiva i verksamhe-
ten, dem som redan så att säga passerat det första hindret: att överhuvudtaget börja 
engagera sig i kyrkan. Det mycket begränsade material i denna undersökning som 
handlar om tidigare engagerade ger dock värdefulla insikter som även skulle kunna 
bidra till en större förståelse av vilka hinder unga i mer generell mening kan uppleva 
i relation till kyrkan. Antalet unga människor som engagerar sig i olika typer av 
organisationer och föreningar visar en stadigt minskande trend. Religiösa samfund 
utgör inget undantag. Det behövs mer kunskap om hela den stora grupp unga som 
inte engagerar sig i kyrkan överhuvudtaget, för att bättre förstå hur unga i allmänhet 
relaterar till de frågor och den verksamhet som kyrkan ägnar sig åt. Rapporten gör 
således inte anspråk på att presentera något fullständigt eller slutgiltigt svar på vad 
som gör att unga ”ser kyrkan som ett sammanhang för att växa i sin tro och känner 
sig hemma”. De utmaningar och möjligheter vi lyft fram tror vi, trots skillnader i 
förutsättningar och resurser, kan vara värdefulla för alla typer av församlingar. Vår 
förhoppning är kunna bidra med kunskaper som inspirerar till fortsatt reflektion och 
diskussioner i de församlingar som deltagit, i Stockholms stift samt även i andra 
delar av Svenska kyrkan om dessa frågor. 
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Den här enkäten är en del av en undersökning om vad 
som får unga att vara med i Svenska kyrkan i Stockholm, 
som görs på uppdrag av Stockholms stift. Enkäten delas 
ut i cirka tio församlingar i Stockholmsområdet under 
oktober månad. Resultaten redovisas i en rapport i 
slutet av vårterminen 2006. 

 
 

• Får jag vara anonym? Ja. Du ska inte skriva namn. Svara för Dig själv, som Du tycker. 
Resultaten kommer att redovisas så att man inte kan få reda på vem som svarat vad. 

 
• Hur gör jag? Du svarar genom att du sätter ett kryss i de rutor som bäst stämmer in på dig 

och vad du tycker. Ibland får du även skriva med egna ord.  
 

• Använd kulspetspenna, inte blyerts! 
 

• Om du undrar över något kan du fråga din ledare. 
 

• När du är klar med enkäten lämnar du den till din ledare. �
 

• Har du synpunkter på enkäten kan du skriva ner dessa på baksidan.�
 
 
����������������������

Mia Lövheim och Anders Sjöborg 
Uppsala universitet/Diakonivetenskapliga institutet
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3.  Vilken skola går du i? 
���� Grundskola (årskurs 7-9) 
���� Gymnasieskola (årskurs 1-3) 

 Vilket program? _________________ 
���� Annan, nämligen: __________________ 

 
4a.  Vad jobbar din mamma med? _______________________  
4b.  Vad jobbar din pappa med? _______________________  
4c.  Bor du med…  
 ���� mamma och pappa ���� ibland hos mamma, ibland hos pappa 
 ���� mamma ���� annat, vad: __________ 
 ���� pappa  
   

 
6.  Tycker du att du är uppvuxen i ett kristet hem? 
���� Ja ���� Nej 

    

7.  Hur ofta går dina föräldrar i kyrkan?  
Mamma Pappa  
���� ���� Minst en gång i veckan 
���� ���� Några gånger i månaden 
���� ���� Några gånger om året 
���� ���� Aldrig eller nästan aldrig 

�
�����������������������
8a. Hur skulle du beskriva dig själv och din egen tro? (Sätt ett kryss för det som passar bäst)  
���� Jag är kristen 
���� Jag tror på mitt personliga sätt 
���� Jag är sökare 
���� Jag är inte troende 
���� Annat: ____________ 
  

8b. Vad tror du om Gud? (Sätt ett kryss för det som passar bäst) 
���� Det finns en Gud som bryr sig om mig 
���� Det finns en makt eller kraft utanför människan 
���� Gud är något inom varje människa 
���� Jag vet inte vad jag ska tro 
���� Jag tror inte att det finns något slags Gud eller högre makt 

1a.  Kön 1b. Ålder 2. Församling: ����  Nacka ���� Vällingby 
���� tjej ________ år ���� Finska ���� Tumba ���� Österåker-Östra Ryd 
���� kille  ���� Huddinge ���� Täby ���� ___________ 
   ����  Kista ���� Vantör  

5.  Är du eller någon av dina föräldrar född utomlands? 
���� Ja, i så fall vilket land: ____________________ ���� Nej 
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9. Hur ofta brukar du…  

 Varje dag Nå’n gång i 
veckan 

Nå’n gång i 
månaden 

Några 
gånger om 

året 
Aldrig 

a. prata om tro och religion med dina kompisar?  ���� ���� ���� ���� ���� 
b. prata om tro och religion med din familj? ���� ���� ���� ���� ���� 
c. prata om tro och religion med dina lärare? ���� ���� ���� ���� ���� 
d. diskutera tro och religion på Internet? ���� ���� ���� ���� ���� 
e. se program om tro och religion på tv? ���� ���� ���� ���� ���� 
 

��������������������
��������������������������������
10. Är du… 
a. döpt?   ���� 
b. konfirmerad? ���� 

 
11. Har du tidigare haft kontakt med Svenska kyrkan?  

Jag har varit med i … Ja Nej  
a. … kyrkans öppna barnverksamhet ���� ����  
b. … kyrkans barntimmar/kyrkans förskola (0-6 år) ���� ����  
c. … barnkör ���� ����  
d. … grupp för 7-9 åringar (t. ex miniorer) ���� ����  
e. … grupp för 10-12-åringar (t. ex. juniorer)  ���� ����  
f. … ungdomskör ���� ����  
g. … ungdomsgrupp (tonåringar) ���� ����  
Jag har varit på…     
h. …dop i kyrkan ���� ����  
i. .… skolavslutning i kyrkan ���� ����  
j … gudstjänst i kyrkan ���� ����  
j … bröllop i kyrkan ���� ����  
k. … begravning i kyrkan ���� ����  
l. Annan kontakt, nämligen: ___________________ ���� ����  
    
12a. Vad var bra med ditt/dina tidigare möten med kyrkan?    
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

12b. Vad var dåligt med ditt/dina tidigare möten med kyrkan? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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13. Vad gör du när du är i kyrkan (här menar vi den kyrka där du är med nu)? 

Jag … Minst en gång i 
veckan 

Nån gång i 
månaden 

Några gånger om 
året Aldrig 

a. deltar i ungdomsgrupp ���� ���� ���� ���� 
b. sjunger i kör ���� ���� ���� ���� 
c. går på öppet hus, café ���� ���� ���� ���� 
d. deltar i söndagsgudstjänst ���� ���� ���� ���� 
e. deltar i kvällsmässa, ungdomsgudstjänst  ���� ���� ���� ���� 
f. deltar i musikgudstjänst ���� ���� ���� ���� 
g. deltar i konfirmandträff ���� ���� ���� ���� 
h. deltar i ledarsamling/-utbildning ���� ���� ���� ���� 
j. leder grupp eller är hjälpledare ���� ���� ���� ���� 
k. hjälper till i gudstjänsten (t. ex. som kyrkvärd) ���� ���� ���� ���� 
l. deltar i styrelse, kommitté, planeringsmöte ���� ���� ���� ���� 
m. gör annat, nämligen: ___________________ ���� ���� ���� ���� 
 
14.  Vilken vuxen har du mest kontakt med när du är i kyrkan? (Här kan du göra flera kryss)  
���� Präst 
���� Församlingsassistent/-pedagog, fritidsledare 
���� Diakon 
���� Körledare/kyrkomusiker 
���� Frivillig ledare/hjälpledare 
���� Annan, nämligen: _________________ 

 
�������
����
�
���
15.  Vad gör du på din fritid, förutom kyrkan?  
 Minst en gång 

i veckan 
Nå’n gång i 

månaden 
Några gånger 

om året Aldrig  

a. idrottar (i organisation) ���� ���� ���� ���� 
b. egen träning ���� ���� ���� ���� 
c. sjunger i kör ���� ���� ���� ���� 
d. spelar rollspel ���� ���� ���� ���� 
e. spelar instrument/band/orkester  ���� ���� ���� ���� 
f. går på bio ���� ���� ���� ���� 
g. går på konsert ���� ���� ���� ���� 
h. går på sportevenemang utan att delta själv (t .ex. match) ���� ���� ���� ���� 
i. går på café ���� ���� ���� ���� 
j. surfar på Internet ���� ���� ���� ���� 
k. spelar dataspel/tv-spel ���� ���� ���� ���� 
l. ser på tv, video, dvd ���� ���� ���� ���� 
m. läser tidningar, böcker ���� ���� ���� ���� 
n. pluggar/studerar ���� ���� ���� ���� 
o. träffar kompisar ���� ���� ���� ���� 
p. träffar familj, släkt ���� ���� ���� ���� 
q. är aktiv i humanitär förening (t. ex. Röda korset, Amnesty)  ���� ���� ���� ���� 
r. är aktiv i politiska möten, demonstrationer ���� ���� ���� ���� 
s. annat, nämligen: ___________________ ���� ���� ���� ���� 
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16. Vad fick dig att börja vara med i kyrkan?  
 Stämmer 

inte alls 
Stämmer 

lite 
Varken 

eller 
Stämmer 

ganska bra 
Stämmer 

helt 

a. Mina kompisar var med ���� ���� ���� ���� ���� 
b. Det verkade kul ���� ���� ���� ���� ���� 
c. Jag gillade ledaren ���� ���� ���� ���� ���� 
d. Det fanns många olika saker att göra ���� ���� ���� ���� ���� 
e. Jag ville diskutera tro ���� ���� ���� ���� ���� 
f. Mina föräldrar ville att jag skulle vara med  ���� ���� ���� ���� ���� 
g. Det var nära till kyrkan ���� ���� ���� ���� ���� 
h. Jag ville träffa nya människor ���� ���� ���� ���� ���� 
i. Kyrkan är en trygg plats ���� ���� ���� ���� ���� 
j. Det är lugnt och skönt ���� ���� ���� ���� ���� 
k. Jag kan ha nytta av det  ���� ���� ���� ���� ���� 
l. Jag ville göra något bra för andra ���� ���� ���� ���� ���� 
m. Jag behövde någon att prata med ���� ���� ���� ���� ���� 
n. Jag ville lära mig mer om Gud och kyrkan ���� ���� ���� ���� ���� 
o. Annat, nämligen: ___________________ ���� ���� ���� ���� ���� 
 
17.  Vem tog med eller bjöd in dig till kyrkan?  
���� Kompis ���� Församlingsassistent/-pedagog, fritidsledare 
���� Förälder ���� Diakon 
���� Annan släkting ���� Körledare/kyrkomusiker 
���� Präst ���� Annan, nämligen: _________________ 

 
18. Vad får dig att fortsätta vara med i kyrkan?  
 Stämmer 

inte alls 
Stämmer 

lite 
Varken 

eller 
Stämmer 

ganska bra 
Stämmer 

helt 

a. Mina kompisar är med ���� ���� ���� ���� ���� 
b. Det är kul ���� ���� ���� ���� ���� 
c. Jag gillar ledaren ���� ���� ���� ���� ���� 
d. Det finns många olika saker att göra ���� ���� ���� ���� ���� 
e. Jag får diskutera tro ���� ���� ���� ���� ���� 
f. Mina föräldrar vill att jag är med  ���� ���� ���� ���� ���� 
g. Det är nära till kyrkan ���� ���� ���� ���� ���� 
h. Jag får träffa olika slags människor ���� ���� ���� ���� ���� 
i. Det finns många i kyrkan som tycker som jag ���� ���� ���� ���� ���� 
j. Kyrkan är en trygg plats ���� ���� ���� ���� ���� 
k. Det är lugnt och skönt ���� ���� ���� ���� ���� 
l. Jag kan ha nytta av det  ���� ���� ���� ���� ���� 
m. Jag får vara med och påverka ���� ���� ���� ���� ���� 
n. Det finns någon som ser mig ���� ���� ���� ���� ���� 
o. Jag får göra något bra för andra ���� ���� ���� ���� ���� 
p. Jag får prata om det jag tycker är viktigt i livet ���� ���� ���� ���� ���� 
q. Jag får lära mig mer om Gud och kyrkan ���� ���� ���� ���� ���� 
r. Annat, nämligen: ___________________ ���� ���� ���� ���� ���� 
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19. Vad skulle få dig att sluta vara med i kyrkan?  
Jag skulle sluta om… Stämmer 

inte alls 
Stämmer 

lite 
Varken 

eller 
Stämmer 

ganska bra 
Stämmer 

helt 

a. … mina kompisar slutade ���� ���� ���� ���� ���� 
b. … det var tråkigt ���� ���� ���� ���� ���� 
c. … ledaren slutade ���� ���� ���� ���� ���� 
d. … det inte fanns många olika saker att göra ���� ���� ���� ���� ���� 
e. … jag inte fick diskutera tro ���� ���� ���� ���� ���� 
f. … jag inte längre trodde som de andra i kyrkan ���� ���� ���� ���� ���� 
g. … mina föräldrar sade att jag inte fick vara med  ���� ���� ���� ���� ���� 
h. … det var svårt att ta sig till kyrkan ���� ���� ���� ���� ���� 
i. … det inte fanns olika slags människor där ���� ���� ���� ���� ���� 
j. … jag kände att jag inte passade in ���� ���� ���� ���� ���� 
k. … jag inte längre hade tid ���� ���� ���� ���� ���� 
l. … det var för mycket krav ���� ���� ���� ���� ���� 
m. … jag inte kunde ha nytta av det ���� ���� ���� ���� ���� 
n. … jag inte fick vara med och påverka ���� ���� ���� ���� ���� 
o. … det inte fanns någon som frågade efter mig ���� ���� ���� ���� ���� 
p. … det inte var meningsfullt för andra ���� ���� ���� ���� ���� 
q. … jag inte fick prata om det jag tycker är viktigt i livet ���� ���� ���� ���� ���� 
r. … jag inte fick lära mig mer om Gud och kyrkan ���� ���� ���� ���� ���� 
s. Annat, nämligen: ___________________ ���� ���� ���� ���� ���� 
�

 
����
��������������������
����������������

20. Vilka av följande ord tycker du passar in på kyrkan (i allmänhet)?  

Jag tycker att kyrkan är… Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
lite 

Varken 
eller 

Stämmer 
ganska bra 

 
Stämmer 

helt 

a. … aktiv ���� ���� ���� ���� ���� 
b. … högtidlig ���� ���� ���� ���� ���� 
c. … helig ���� ���� ���� ���� ���� 
d. … öppen ���� ���� ���� ���� ���� 
e. … viktig för andra ���� ���� ���� ���� ���� 
f. … onödig ���� ���� ���� ���� ���� 
g. … tråkig ���� ���� ���� ���� ���� 
h. …viktig för mig  ���� ���� ���� ���� ���� 
i. … pinsam ���� ���� ���� ���� ���� 
j. … omodern ���� ���� ���� ���� ���� 
k. … trygg ���� ���� ���� ���� ���� 
l. … flummig ���� ���� ���� ���� ���� 
 
21. Vad tycker du är speciellt med kyrkan (där du är med)? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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22. Hur får du information om vad som händer i kyrkan? 

Genom… Aldrig Ganska 
sällan 

Varken sällan 
eller ofta 

Ganska ofta Mycket 
ofta 

… kompisar ���� ���� ���� ���� ���� 
… föräldrar/familj ���� ���� ���� ���� ���� 
… församlingens besök i skolan ���� ���� ���� ���� ���� 
… lokaltidning ���� ���� ���� ���� ���� 
… programblad i kyrkan ���� ���� ���� ���� ���� 
… affischer på sta’n ���� ���� ���� ���� ���� 
… församlingens hemsida på nätet ���� ���� ���� ���� ���� 
… brev (post i brevlådan) ���� ���� ���� ���� ���� 
… e-post (mejl) ���� ���� ���� ���� ���� 
… SMS ���� ���� ���� ���� ���� 
… telefon ���� ���� ���� ���� ���� 

 

… pratar med ledare i kyrkan ���� ���� ���� ���� ���� 
 Annat nämligen: _____________________________________________ 

 
23. Vad tycker du om i gudstjänsterna?     

 Tycker inte 
om Så där Tycker 

om Vet ej 

a. Tystnaden ���� ���� ���� ���� 
b. Psalmer och sånger ���� ���� ���� ���� 
c. Körsången ���� ���� ���� ���� 
d. Orgelmusik och annan musik ���� ���� ���� ���� 
e. Tända ljus ���� ���� ���� ���� 
f. Kyrkorummet ���� ���� ���� ���� 
g. Att lyssna på bibeltexterna ���� ���� ���� ���� 
h. Predikan ���� ���� ���� ���� 
i. Be med i syndabekännelsen/få förlåtelsen ���� ���� ���� ���� 
j. Be med i trosbekännelsen  ���� ���� ���� ���� 
k. Be med i Vår Fader/Fader Vår ���� ���� ���� ���� 
l. Att be ���� ���� ���� ���� 
m. Att fira nattvard ���� ���� ���� ���� 
n. Att höra välsignelsen ���� ���� ���� ���� 
o. Vara med och förbereda och medverka i gudstjänsten ���� ���� ���� ���� 
p. Gemenskap med andra ���� ���� ���� ���� 
q. Annat: _______________________ ���� ���� ���� ���� 
 
Vill Du fortsätta prata om de här 
frågorna i en intervju?  
Om Du vill vara med eller vill 
veta mer om detta, skriv ditt 
namn och telefonnummer här: 

 

 
 

TACK FÖR ATT DU TAGIT DIG TID ATT SVARA PÅ ALLA VÅRA FRÅGOR! 
 

Vill du lägga till något, kan du göra det på baksidan av detta papper. 
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