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Abstrakt 
 
Det finns olika synsätt och sätt att bruka Bibeln. I denna uppsats finns det tre 
kategoriserade former av bibelläsare. Dessa tre kategorier bibelläsare är här 
utformade med stöd av sociologisk teori och de är: ”Den arvsbetingade 
bibelläsaren”, ”Den självständige bibelläsaren” och ”Den traditionella 
bibelläsaren”. ”Den arvsbetingade bibelläsaren” var influerad av en uppväxt fylld 
av religiösa möten och bibelläsning. ”Den självständige bibelläsaren” kom från 
alla klasser men med en smärre tendens av människor med högre utbildning. ”Den 
traditionella bibelläsaren” kom från ett hem med en traditionell relation till 
religion. 
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Abstract 
 
There are different views and ways of using the Bible. In this paper there will be 
three categorized forms of biblereaders. These three forms of biblereaders are here 
designed with support from sociological theory: “The biblereader by inheritance”, 
“The independent biblereader” and “The traditional biblereader”. “The biblereader 
by inheritance” were influenced from a childhood filled with religious meetings 
and biblereading. “The independent biblereader” came from all classes but with a 
small tendency towards people with higher education. “The traditional 
biblereader” came from a home with a traditional relationship to religion. 
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1. Inledning 
Religion i sig utgör en tolkningsram för hur världen skall uppfattas. I ett samhälle innebär 

detta att människor som tillskriver sig en religiös tro kommer att betrakta samhället även ur ett 

religiöst perspektiv.1 

Ur sociologisk synvinkel kan religionen betraktas som ett socialt fenomen, 

religionen sprids mellan människor via interaktion. Denna interaktion kan exempelvis ske via 

inlärning, religiösa möten, missionsarbete från religiösa rörelser eller socialisation under 

uppväxten. De svenska bibelläsarna kan inte antas utgöra en homogen grupp när det kommer 

till deras bibelbruk och bibelsyn. Både bibelbruk och bibelsyn bör variera beroende på 

teologisk övertygelse, uppväxtens religiösa klimat och det aktuella umgängets åsikter. Dessa 

antaganden görs på grunden att våra handlingar till viss del är konsekvenser av den påverkan 

vi utsätts för av vår omvärld. 

Religionen som religiöst system har under de senaste århundradena tappat 

inflytande över icke primärt religiösa uppgifter i samhället2. Tidigare var religiösa ledare även 

viktiga på den politiska arenan, såväl lokalt som på nationell nivå under senare tid har de 

religiösa ledarna i Sverige snarare haft sin maktsfär inom religionen än inom staten. Detta 

ändrar dock inte att religiösa människor ger stor vikt till religionen. 

 Vi uppfattar religionen som ett socialt fenomen som påverkar den enskilda 

individens världsbild och förs vidare via extern social interaktion. Hur bakgrunden hos en 

individ påverkar dennes religiösa tro kan hjälpa till att förstå hur religionen sprider sig och 

vad som har betydelse för religionens spridning. 

 Uppsatsen bygger på sekundärdata insamlat för och använt i ”Bibelläsarna och 

Bibeln”3. Denna uppsats kommer att fokusera kring uppväxtmiljön, bruket av Bibeln, synen 

på Bibeln hos respondenter som ingick i det materialet.  

 Uppsatsen kommer att fokusera på problemet med hur bibelbruk och bibelsyn 

förmedlas och vilka sociala faktorer som har betydelse för individens egna åsikter på dessa 

ämnen. 

                                                 
1 Weber (1985) 
2 Gustafsson (1997) 
3 Straarup (1987) 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie att försöka kategorisera och teoretiskt förklara olika kategorier 

bibelläsare.  

Frågeställningar: 

• Vilka typer av bibelbruk och bibelsyn kan klart avgränsas och kategoriseras på en 

teoretisk nivå? 

• Vilken sorts individ kännetecknas i respektive kategori av bibelläsare? 

• Vilka sociala faktorer har inflytande över individens syn på Bibeln och på vilket sätt? 

• Hur skiljer sig de teoretiska kategorierna av bibelläsare från det empiriska materialet? 

3. Metod 
Eftersom uppsatsen tar avstamp från ”Bibelläsarna och Bibeln”4 och statistiken därmed var 

insamlad låg det metodologiska arbetet i att bringa ordning i statistiken och välja ut de delar 

som är av intresse för uppsatsen. I ”Bibelläsarna och Bibeln” går studien som ligger till grund 

för uppsatsen under namnet delstudie 6, för att referenserna lättare ska gå att följa kommer 

detta namn även att till viss del att användas här. Frågeformuläret från delstudie 6 bedömdes 

utifrån vårt syfte, de respondenter som inte ansågs vara inom ramen för denna uppsats uteslöts 

för att endast inbegripa ”bibelläsaren”. Det statistiska arbetets omfång blev därmed påverkat 

eftersom materialet numera hade färre respondenter redovisade. Dock finns en avgränsning 

redan i ”Bibelläsarna och bibeln”5 i och med fråga 20, där ombeds de som svarat enligt 

alternativ 1 att sluta svara och skicka in formuläret. Detta för att resterande frågor handlar om 

en speciell grupp, här redovisad som ”bibelläsaren”. Vårt metodologiska motiv var därför att 

detta arbete endast ska behandla ”bibelläsaren” för att underlätta tolkningsarbetet.  

3.1 Uppsatsens disponering 
Mönster i bibelsyn och bibelbruk kan inte fastställas för än bibelbruket och bibelsynen har 

granskats. Därför kommer bibelsyn och bibelbruk att kategoriseras, individer kan sedan 

tillskrivas en viss typ av bibelsyn/bruk. Detta ligger till grund för en analys av vilken typ av 

individ som tillhör en viss grupp av bibelläsare. Efter detta kommer en analys av vad som 

leder till att en viss typ av individ tillskansar sig en viss bibelsyn och ett specifikt bibelbruk att 

ske.  

                                                 
4 Straarup (1987) 
5 Ibid. 
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3.2 Etik 

Enkäterna och insamlingen av det statistiska materialet är redan gjort6 och vår främsta uppgift 

är att finna adekvata teorier och förklaringsmodeller till att motsvara vårt syfte. Det etiska 

ansvar vi tar är att hålla en god forskningsetisk anda. Vi stöder våra etiska ställningstaganden 

på publikationerna "God sed i forskning"7 och "Vad är god forskningssed?"8. Att hålla en god 

forskningsetisk anda kan visa sig vara nog så svårt och i slutänden är det forskarens ansvar att 

framställa material med god etik. Det är inte så enkelt som att bara förhålla sig till vad man 

inte får eller bör göra, som forskare måste man även förhålla sig till hur produktionen av det 

man får göra går till. Detta för att försäkra att det i högsta grad finns en balans mellan det som 

riskeras och det som kan bedömas vinnas genom forskningen. I vårt material blir detta aktuellt 

när vi ska applicerar teori på materialet. Att applicera sociologisk teori på religiösa ämnen kan 

förminska respondentens upplevelse av sin egen religion och vi är medvetna om detta och 

håller oss inom det som är vetenskapligt och etiskt rimligt. Däri ligger forskarens ansvar, att 

säkerställa vetenskapen utan att förminska människors upplevelser i onödan. Det är ett ansvar 

att formulera upptäckter på ett vetenskapligt neutralt sätt och tydligt nog redogöra för 

resonemang, metod och resultat. I och med att forskning sker tydligt och öppet, skapas ett 

arbete som förklarar vad resultat och syftet är och missförstånd kan undvikas. 

 

Åtta regler från ”Vad är god forskningssed?”9: 

1. Du skall tala sanning om din forskning. 

2. Du skall öppet redovisa metoder och resultat. 

3. Du skall öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 

4. Du skall medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 

5. Du skall inte stjäla forskningsresultat från andra (t.ex. från yngre medarbetare). 

6. Du skall hålla god ordning i din forskning (bl.a. genom dokumentation och arkivering). 

7. Du skall inte bedriva forskning på ett sådant sätt att andra människor kommer till skada 

(t.ex. försökspersoner). 

8 Du skall vara rättvis i din bedömning av andras forskning. 

 

Alla dessa regler bygger upp etiska förhållningssätt och genom att främja dessa kan vi 

                                                 
6 Straarup (1987) 
7 SOU 1999:4 
8 Gustafsson m.fl. (2005) 
9 Ibid. s.8-9 
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förvissa oss om att forskningen fortsätter att utvecklas. Vi har inga andra kommersiella 

intressen eller bindningar än att vi är studenter. Granskningen och redovisningen av 

utgångspunkterna för vår studie kommer att tas upp i metoddiskussionen. Där vi använder 

andras material kommer detta att framgå. Den goda ordningen i vår forskning baseras till stor 

del på datorer och kopior av denna uppsats under produktionens gång. Vad gäller regel sju är 

det av vikt att vi noga beaktar vad vi använder för teori och ifall de teorierna är etiskt 

försvarbara. Vi kommer främst att ägna oss åt bedömning av materialet vi bygger uppsatsen 

på. Det vi har koncentrerat oss kring är regel sju "Du skall inte bedriva forskning på ett sådant 

sätt att andra människor kommer till skada". Detta eftersom de andra reglerna är delvis 

självklara på det sätt att vi här strävar ensidigt mot att följa dem. De är på ett visst sätt totala. 

Vi studerar ett känsligt ämne, bibelläsning. Alla som läser Bibeln i varierande grad känner 

inte likadant inför religionssociologiska teorier som ämnar förklara något om gruppen 

"bibelläsare". Det svåra ligger i hur väl man kan förutse mottagandet av ens formuleringar och 

i vilken grad enskilda formuleringar verkligen är nödvändiga.  Förklaringsgraden på någons 

upplevelse när de läser Bibeln kanske inte alltid går att uttrycka så enkelt som enkäten gör det. 

Detta kan bidra till att respondenten känner sig förminskad i sin tro/upplevelser. 

Utformningen av frågorna är därför viktigt både i avseende på funktionsgrad och för att hålla 

en god etisk ton i materialet.   

Vi anser att CUDOS-kraven10 som Robert Merton kom fram till är liknande de 

regler som förekommer i ”Vad är god forskningssed?”11. C för "communism", att 

forskarsamhället ska dela med sig av sina rön gentemot omvärlden och andra forskare. U för 

"universalism", att vetenskapligt arbete ska dömas utifrån endast vetenskapliga kriterier. D för 

"disinterestedness", att forskaren inte ska ha andra motiv för sin forskning än rent 

vetenskapliga. OS för "organized scepticism", att forskaren ständigt ska ifrågasätta och 

granska när forskaren har en god grund att göra så. 

3.3 Det empiriska materialet 

Det befintliga statistiska material, ”Bibelläsarna och Bibeln”12, som avses användas som 

huvudkälla för analys i denna uppsats utgör sekundärdata. Den ursprungliga data som vi har 

att förhålla oss till insamlades på initiativ av Religionssociologiska Institutet och Svenska 

Bibelsällskapet under året 1985. Materialet utgörs av statistisk data som behandlar drygt 

                                                 
10 Vetenskapsrådets hemsida Dec -06 
11 Gustafsson m.fl. (2005) s.17 
12 Straarup (1987) 
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10000 respondenter. Det ursprungliga materialet baseras på hur befolkningen har mottagit den 

nya utgåvan av nya testamentet som utkom år 1981 (nedan benämnd som NT81). Materialet 

behandlar dock inte bara mottagandet av NT81 utan i enkäten ställdes även frågor av en 

bredare natur. Frågor som kartlägger respondentens bibelbruk och bibelsyn har lagts in 

tillsammans med frågor om respondentens religiösa bakgrund och religiösa tro.  

Efter genomgången av insamlingsförfarandet av materialet ur ”Bibelläsarna och 

Bibeln”13, kommer bortfallsanalysen som gjordes i samma publikation att refereras och 

diskuteras. Som avslutande diskussion angående metodologiskt förfarande kring empirin 

kommer specifika frågeformuleringar från enkäten att diskuteras. 

3.3.1 Insamlingsförfarande av det empiriska materialet 

Nedan följer en refererad genomgång av insamlingsförfarandet till ”Bibelläsarna och 

Bibeln”14. 

 Urvalet till undersökningen skedde genom att Datamaskincentralen för 

administrativ databehandling (DAFA) och dess befolkningsregister (SPAR) kontaktades och 

det beställdes ett allmänt befolkningsurval om cirka 10000 individer födda 1911-1968 (dessa 

individer var således mellan 16 och 74 år gamla id undersökningstillfället). Denna beställning 

var godkänd av Datainspektionen. Beställningen innehöll inte bara adresser till de utvalda 

utan även fem uppgifter om individerna. Dessa förbeställda uppgifter var födelseår, kön, 

civilstånd, kyrkobokförings- och församlingskod samt sammanräknad inkomst. Detta gjordes 

för att befria enkätformuläret från dessa frågor.15 

 Utskicket innehöll ett introduktionsbrev, frågeformulär och portofritt 

svarskuvert. Totalt skickades tre påminnelser ut till dem som inte svarade, dessa skickades 

med två veckors mellanrum. Den första och tredje påminnelsen innehöll bara ett enkelt brev 

medan den andra påminnelsen innehöll ett påminnelsebrev, frågeformulär och svarskuvert.16 

3.3.2 Bortfallsanalys 

Detta resonemang kring bortfallet kommer från ”Bibelläsarna och Bibeln”17. Alla postenkäter 

har ett visst bortfall, detta bortfall är naturligtvis problematiskt när materialet skall användas i 

forskning. Därför måste man analysera bortfallet för att hitta eventuell systematik i bortfallet 

och söka förklaringar till det eventuella bortfallet. Det aktuella materialet baseras på ett 
                                                 
13 Straarup (1987) 
14 Ibid. 
15 Ibid. s.141-142 
16 Ibid. s.142 
17 Ibid. 
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allmänt befolkningsurval vilket gör att ett större bortfall kan bidra till att försvåra analysen 

och möjligheterna att dra slutsatser.  Bortfallet kan nämligen omöjliggöra slutsatser som gäller 

även de som inte svarat på enkäten, med andra ord generaliserande slutsatser. 

Bortfallsanalysen söker alltså att behandla även personer som inte har svarat på enkäten. Det 

finns dock inget som starkt motiverar en total genomgång av denna bortfallsanalys men en 

sammanfattning kommer dock att ske. Anledningen till att bortfallsanalysen inte redovisas i 

sin helhet är att gruppen som ska studeras inte är den svenska befolkningen. I och med att 

denna studie behandlar bibelläsaren antas tillförlitligheten till det statistiska materialet inte 

påverkas lika hårt av bortfallet.  

Bibelläsarna som delges en enkät som behandlar detta ämne har troligen en 

betydligt högre svarsfrekvens vilket medför att bortfallets betydelse avtar18.  

Den bortfallsanalys som gjordes i ”Bibelläsarna och Bibeln”19 gav dock dessa 

resultat. Bortfallet i ”Bibelläsarna och Bibeln”20 finns i flera former, dels de som inte vill 

svara och dels de som uppgett att de av någon anledning inte kan svara på frågorna, det finns 

dessutom en grupp som har svarat anonymt genom att förstöra identifikationsmöjligheterna i 

svartkuvertet (alltså möjligheten att sammankoppla svaren med de förbeställda uppgifterna) 

den sista kategorin är den största och kanske mest väntade nämligen de som inte alls hört av 

sig efter alla påminnelser. Om man räknar alla som hört av sig på ett eller annat sätt är 

frekvensen 47.6% men om man istället räknar de som svarat på enkäten och inte gjort detta 

anonymt är svarsfrekvensen 44.5%. Som synes är svarsfrekvens i båda fallen under hälften av 

de tillfrågade.21 

En statistisk analys genomfördes genom att man tittade på den informationen 

man redan visste om de tillfrågade, nämligen de fem förbeställda variablerna. Med hjälp av 

dessa kunde man jämföra skillnader mellan de svarade och de tillfråga och kunde på så sätt se 

systematiskt bortfall om det förelåg något sådant. Av de fem uppgifterna visade sig fyra ha ett 

systematiskt bortfall med en signifikans på minst p<0.05. Dessa fyra var länsfördelning, 

civilstånd, ålder och inkomst. Kön visade en systematisk bortfalls signifikans på p<0.1.22 

Länsfördelningens bortfall visade att stortstads (Stockholm, Malmöhus, 

Göteborg och Bohus län) regionerna gav en lägre svarsfrekvens medan jordbruksdominerade 

län (Östergötland, Älvsborgs och Skaraborg) gav högre svarsfrekvens än väntat. Dessutom 

                                                 
18 Straarup (1987) s.149 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ibid. s.143 
22 Ibid. s.143-150 
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gav områden med en stark kristen tradition (Jönköpings och Västerbottens län) också en högre 

svarsfrekvens.23 

Civilståndets betydelse visades genom att kategorierna ”gifta kvinnor 

sammanboende med mannen”, ”barn under 18 år” och ”gifta män” svarade i högre grad än 

väntat. Två kategorier visade i princip exakt det väntade resultatet dessa var ”fosterbarn under 

18” och ”gifta kvinnor, ej sammanboende med mannen”. De övriga kategorierna visade 

underrepresentation och denna var kraftigast vid ”skilda”, ”ogifta” och ”änkor och änklingar”. 

Anledning till detta bortfall kan ses att de som är överrepresenterade ingår i kärnfamiljer 

medan de som är under representerade står utanför denna familjesituation.24 

Ålder variabeln gav resultatet att två kategorier följde den förväntade 

fördelningen nämligen 21-30 och 41-50. Den yngsta gruppen -20 visade en kraftig 

överrepresentation medan alla de övriga grupperna visade en underrepresentation.25 

Resultaten av inkomstanalysen visade följande. De med en inkomst under 75000 

var underrepresenterade medan de med en högre inkomst var överrepresenterade.26 

Kön som uppvisade den svagaste signifikansen visade att kvinnorna var 

överrepresenterade medan männen var underrepresenterade. Men med en signifikans på 

endast p<0.1 så kan inte någon större vikt läggas vid detta.27 

3.3.3 Sekundärdatan och dess problematik 

I och med att materialet inte har samlats in specifikt för denna uppsats kan en del problem 

uppstå. Problemen kan ligga i att frågeformuleringarna i den ursprungliga datan inte är 

anpassade för att mäta det denna uppsats vill mäta.  

 Frågornas specifika formuleringar har som sagt inte kunnat ändras efter 

önskemål från denna uppsats syfte.  

3.4 Teoretisk begreppsram och teoretiskt urval 

Pierre Bourdieu menar att "...sociologens arbete aldrig kan resultera i avtryck av den verkliga 

verkligheten. Det sociologin kan göra är att, med de redskap som står honom till buds, bringa 

ordning i ett komplext system."28 

                                                 
23 Straarup (1987) s.144-145 
24 Ibid. s.146 
25 Ibid. s.147-148 
26 Ibid. s.148 
27 Ibid. s.147 
28 Bourdieu (1993) s.19 
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Det teoretiska urvalet är sammanställt i denna uppsats att genom att sammanföra 

Bourdieus habitusbegrepp med Max Webers idealtyper. Detta skapar en mötesplats för 

begreppssamling tänkt att inordna det statistiska materialet i överskådliga resonemang.  

Bourdieus begrepp habitus, kommer användas för att bibelläsning är något som 

här förutsätts vara för såväl gammal som ung, fattig som rik och många andra motsatspar och 

konstellationer av grupper av människor. Dels eftersom bibelläsning är här en bred definition 

i sig och dels för att motivet till bibelläsning kommer ha central betydelse i uppsatsen. Att 

utforma en typ av bibelläsare är dömt att misslyckats men kanske går det att utforma flera 

olika typer som ändå på ett övertygande sätt kan sägas tala för ett statistiskt material och 

förenkla tolkningsarbetet?  

Bourdieus begrepp habitus är ett hjälpmedel, verktyg, som här kommer 

användas för att systematisera konstruerade idealtyper.  

Idealtyper tar oss här in på Weber.  

Weber angående idealtyper: 

”Men dessa rena typer uppträder i verkligheten kanske lika sällan som en 

fysikalisk reaktion som uträknats under antaganden om ett absolut tomt rum.”29. 

Båda teoretikerna belyser här sociologins uppgift och deras teoriers användningsområden. 

Denna uppsats försöker just bringa ordning i ett komplext system, bibelläsning statistiskt sett 

och de idealtyper som här tillverkas skall användas som redskap för att förenkla förståelsen av 

hur bibelläsningen ser ut bland dem som tas upp i ”Bibelläsarna och Bibeln”30. 

3.5 Begreppsdefinitioner 
Nedan kommer begrepp som är centrala för uppsatsen att diskuteras. Dessa begrepp är 

konstruerade för denna uppsats syfte och skall betraktas som teoretiska redskap, syftet med 

dessa är att förenkla förståelsen av uppsatsen. 

3.5.1 Bibelläsaren, bibelbruk och bibelsyn. 

Bibelläsare förutsätts här vara en grupp av individer med olika sätt att bruka Bibeln (vidare 

omnämnts som bibelbruk) och olika syn på Bibeln (bibelsyn), det bibelläsare har gemensamt 

är att alla på ett eller annat sätt läser Bibeln någon enstaka gång eller oftare31. För uppsatsens 

syfte valdes bibelbruk och bibelsyn som centrala stöttepelare i resonemanget kring 

bibelläsaren. Valet motiveras utifrån att bibelbruk är något som varje bibelläsare ägnar sig åt. 

                                                 
29 Weber (1983) s.15 
30 Straarup (1987) 
31 Ibid. s.160 
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Bibelsyn antas vara något som skapas och följer med varje bibelläsare som en konsekvens av 

ett intresse för Bibeln. Vi antar att bibelsynen är central även kring hur man använder Bibeln 

och hur man definierar sig själv som bibelläsare. I Straarups delstudie 6 redovisas frågor som 

är centrala i denna uppsats, frågorna finns redovisade och kommenterade under diverse 

centralt begrepp i bilagsdelen32. 

3.5.2 Bokstavstroende 

Bokstavstroende är ett begrepp som kommer användas framför allt i analysen av materialet. 

Detta begrepp är till för att beskriva en bibelsyn som egentligen fångar ett teologiskt 

ställningstagande. Ställningstagandet innebär att man anser att Bibelns formuleringar är vikta 

därför att det är en korrekt och ordagrann beskrivning av ett historiskt skeende. I detta ligger 

även att respondenten anser att den bibliska texten i hög grad är given direkt från gud, detta 

ger texten en status som innebär att omtolkningar förgriper sig på ett gudomligt budskap.  

4. Teori 
Teoridelen nedan tar upp relevanta teorier för uppsatsen. Dels teorier som agerar ramar för 

arbetet och dels teorier som används för analysarbetet. 

4.1 Habitus 
Bourdieu konstruerade begreppet och utvecklade tanken kring habitus i sin bok ”Distinction”. 

Det Bourdieu har utvecklat är ett verktyg och tankesätt med olika bedömningsskalor för att 

utforma ett system att inordna agenter efter mått på deras smak och livsstil. Skilda 

förhållanden skapar olika habitus och i längden skilda livsstilar. Habitus är beskrivet som det 

som genererar system för livsstil och smak. Större än enskilda personers upplevelse fortlöper 

habitus och genomsyrar allas våra liv genom att påverka oss och påverkas av samtliga. Det är 

genom samhället och dess normer, värderingar och olika smaker som habitus fortsätter 

generera system för livsstil och smak33. Klassificerbara handlingsmönster och smaker i 

relation med varandra resulterar i ett sätt att systematisera olika persontyper34.  

4.2 Idealtyper och dess teoretiska bakgrund 
Max Webers idealtypsteori är en tänkt klassificering av en grupp människor med bestämda 

karistika som används som ett verktyg vid förenkling av ihopsamlat material, ett exempel 

vore "den bokstavstroende bibelläsaren" en person som tror att varje ord i Bibeln är sant. 

                                                 
32 Bilaga 1 
33 Bourdieu (2005) s.170 
34 Bourdieu (1993) 
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Weber talar om en skillnad mellan det sociologiska och det historiska arbetet. Det historiska 

arbetet utgår från en verklighetsbeskrivning som grundar sig i kausal analys och förklaringar 

av individuella handlingar, strukturer och personligheter. Sociologin hämtar sitt material från 

samma empiriska verklighet som historien gör. Men när sociologin utformar sina begrepp 

söker den att skapa generaliseringar som kan användas för att förklara händelser och 

företeelser. Sociologins begrepp utformas istället för att vara rent deskriptiva och specifika för 

vissa händelser utifrån att de skall kunna användas för en speciell situation. Detta menar 

Weber kräver att begreppen måste vara relativt tomma på innehåll. I och med att de är 

”tomma” på innehåll kan de få en låg förklaringsgrad av en specifik situation, men detta 

kompenseras av att de istället får en entydighet och precision som gör de teoretiskt 

användbara. Precisionen nås genom att man eftersträvar högsta möjliga meningskonsekvens.  

Begreppen som används inom sociologi kan, enligt Weber, utformas gällande rationella 

handlingar men även irrationella handlingar som profetiska eller mystiska handlingar. 

Begreppen avlägsnar sig genom sin innehållsbrist från verkligheten men hjälper oss samtidigt 

att förklara denna genom att man kan inordna en företeelse under flera generaliserande 

begrepp och visa till vilken grad denna företeelse befinner sig inom ett eller flera begrepp. 35 

För att begreppen skall bli entydiga måste sociologin bilda entydiga typer av 

dessa fenomen. Idealtyperna måste uppvisa högsta möjliga grad av logisk konsekvens vad 

gäller deras meningsinnehåll. Idealtyperna måste dessutom vara fria från 

innehållsmotsättningar. Idealtyper är i sin natur verklighetsfrämmande eftersom de beskriver 

något som inte förekommer i verkligheten. En företeelse kan i verkligheten inte vara lika 

entydig och ren som det som en idealtyp beskriver. Weber menar att en idealtyp kan jämföras 

med fysiska beräkningar där man antar att reaktionen sker i absolut tomrum. Idealtyperna 

skall alltså inte ses som verklighetsbeskrivande i den meningen att de kan återge fenomen från 

verkligheten. Utan snarare genom att de kan visa på typiska beteenden som kan förekomma 

till viss grad i olika fenomen. En enskild företeelse kan beskrivas av många olika idealtyper 

på samma gång och sammansättningen av de idealtyper som används säger något om 

företeelsen. Idealtypen kan dessutom användas på ett omvänt sätt nämligen att belysa hur 

verkligheten avviker från idealtypen. Genom att belysa avvikelser kan man lättare nå kunskap 

om den verkliga motivationen till handlingar och beteenden.36 

                                                 
35 Weber (1983) 
36 Ibid. 
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4.3 Identitetsutveckling 
I detta kapitel diskuteras teorier som är relevanta för den enskilda individens utveckling som 

individ.   

4.3.1 Socialisation och gruppnorm 
Genom socialisation och gruppnormer utvecklar individen en känsla för vad som är rätt att 

tycka, tro och vad som är ”normalt”. Familjen och skolan brukar lyftas fram som de viktigaste 

aktörerna inom socialisationsteorier. I familje- och skolmiljön antas den unga individen 

präglas och där är socialisationen som starkast. Desto närmare vuxenålder individen närmar 

sig desto mer avtar socialisationsmöjligheterna från familjen och skolan eftersom den vuxna 

individen avslutar skolstudierna och antingen utvecklar ett eget liv eller skapar ett nytt 

familjeliv med partner och kanske även barn. Dock fortgår socialisation ännu, nu i ny form. 

Arbetsplatsen och ens fritidsaktiviteter, media och andra sociala gemenskaper socialiserar 

fortgående även vuxna individer och det är först när vi inte längre kan ta intryck av omvärlden 

som socialisationen upphör.37 

Genom möten med individer och grupper som påverkar oss kommer känslan för 

vad som är normalt och eftersträvansvärt, att stärkas. I gruppumgänge kommer en gruppnorm 

att utvecklas vilket är en norm speciellt utformad för den gruppen till skillnad från 

samhällsnorm. 38 

Gruppnormen är något som sträcker sig från minsta vardagshandling till mer 

djupa och betydelsefulla handlingar. Normen styr och visar individen vad som är acceptabelt 

handlingssätt och vad som är utanför normen. Det är genom gruppens omsorg som 

individerna i gruppen ständigt blir påminda och även hjälper till att definiera gruppnormen. 

Desto starkare gruppkänsla ger desto starkare gruppnorm. Vissa grupper betyder mer än andra 

grupper för individens socialisation. Desto starkare betydelse den specifika gruppen har för 

individens liv desto mer kommer gruppnormen att bidra med en socialiserande effekt. En 

individ kan lämna en homogen grupp för att ingå i en annan grupp och kommer då känna av 

normförändringen. Ur ett perspektiv är alla gruppnormer unika, ur ett annat perspektiv är alla 

grupper undergrupper till något större och har på så sätt några gruppnormer gemensamt med 

andra grupper.  

                                                 
37 Giddens (2003) s.42 
38 Angelöw (2000) s.137 
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4.3.2 Socialisationsprocessen som värdegrund 
I barndomen socialiseras människan till att ta till sig en värdegrund. Hur denna värdegrund ser 

ut bygger till stor del på ens uppfostran, erfarenheter och uppväxtmiljö. I hemmet och skolan 

utvecklar individen den största delen av sin värdegrund till följd av de starka 

socialisationsprocesser som råder just i de områdena. Det är genom socialisation individen lär 

sig skilja på rätt och fel, vad man bör och vad man får göra och andra spörsmål som hör just 

till ens värdegrund. Att skapa sig en värdegrund är en lika pågående process som 

socialisationen och den fortgår genom hela ens liv.39 

Människor som växer upp i samma område, i samma tidsanda, får delvis kontakt 

med liknande värdegrund. Värdegrunden är kulturellt- och tidsbetingad till viss del och även 

om ett samhälle har avvikare kommer majoriteten att bygga sin världsbild på liknande 

värdegrund som alla andra i det samhället och under den tiden. Detta homogena samhälle med 

sina normer, värderingar och starka knytpunkter mellan individen har gått mot ett mer 

fragmenterat samhälle med ökad individualism där det blir allt vanligare att människor ingår i 

mindre grupper än förr och att socialisationen är utkristalliserad på många fler områden och 

fler aktörer som påverkar individen. Detta medför att individens värdegrund bygger på fler 

intryck och olika påverkningar än förr i tiden. Dock är detta förhållande mellan nytt och 

gammalt kluvet, genom att samhället är mer fragmenterat får vi inte längre bara tillgång till de 

värden och den homogenitet som rådde förr utan nu tillförskaffar vi oss intryck på många fler 

områden, dock utesluter inte detta att några av de äldre påverkningsorganen följer med och 

påverkar oss. Individen blir på detta sätt ett hopkok av gammalt och nytt, av homogenitet och 

individualism. Individer kan känna en dragning mellan äldre värdegrund och en nyare 

värdegrund vilket leder till frågor och val. Gamla begrepp ställs på prov och individen måste 

själv definiera vad dessa begrepp ska betyda. Socialisationen i dagens Sverige har utvecklats 

mot att individen bör omfamna uppgiften att själva definiera sin värdegrund. På detta sätt har 

det blivit en värdegrund att inte ha en (allmän) värdegrund. Ifall individer vill beskriva sin 

värdegrund kan de till och med beskriva den som ”traditionell värdegrund”, vilket då belyser 

att ens värdegrund mer lutar sig tillbaka på de värden människor hyste förr i tiden. Om de 

istället har en modern värdegrund kan de inordna sig själv under olika samlingsnamn, (kända 

grupperingar som ”humanist”, ”miljövän” osv.) vart och ett står för vissa kända värden (dock 

behöver de inte vara helt förenliga eftersom individen kan handplocka värden ur flera grupper 

för att bygga ihop sin egen värdegrund).  

                                                 
39 Angelöw (2000) s.84 
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4.3.3 Identitet och världsbild 
Individens identitet och världsbild håller ihop dels för att omgivningen bekräftar den. I en 

situation där individen befinner sig i en annan grupp där en annan världsbild regerar, ökar 

chansen att individen ändrar sin världsbild. Uppväxten lägger grunden för individens 

världsbild. Efter det följer nya intryck och påverkningar från omvärlden genom åren som 

alternerar och förnyar världsbilden. Individens världsbild grundar sig därför i omgivning som 

en individ har, aktörer bidrar med och stärker individens världsbild. Genom att omge sig och 

sträva efter att ens världsbild ska accepteras av andra har individen en grundstyrka i dessa 

aktörers närhet, avlägsnar man den betydande delen av omgivningen och isolerar individen 

kommer tron på den egna världsbilden att försvagas. Varje enskild aktör påverkar 

gruppnormen och bidrar till att stärka den normaliserade världsbilden för samtliga 

medlemmar.40 

4.4 Vanor och rutiner 
Giddens skriver om ontologisk trygghet som ett skydd mot omgivningens sönderfall. I och 

med att vi kan hitta en grund att hålla oss till så kan vi avvärja det kaos som väntar om vi 

saknar den grundläggande tryggheten i livet. På andra sidan finns den ångest som ifrågasätter 

livets fundamentala byggstenar, så som andra människors existens.41 

 Detta fundamentala ifrågasättande av verkligheten är inte intressant för denna 

uppsats. Men i denna situation finns motiv till att vanor och rutiner skapas. Därför diskuteras 

den ontologiska tryggheten kortfattat. 

 Den ontologiska tryggheten är grundläggande för att en individs värld skall 

kunna fungera. I och med en grundläggande tillit till omvärldens existens så kommer 

individen ifrån ett konstant existentiellt ifrågasättande. Denna tillit byggs upp tidigt i barnets 

liv nämligen i relationer till vissa personer. Dessa personer är omsorgshavarna som i och med 

sin kärleksfulla relation till barnet skapar den tillit som behövs för att förankra verklighetens 

existens. 42 

 Rutiner och vanor spelar en fundamental roll för individens känsla av 

grundläggande tillit under tidiga år i livet. Rutinerna agerar som skyddande vallar mot den 

ångest som hotar individen om tilliten skulle falla sönder. 43 

                                                 
40 Charon (1995) s.80-90 
41 Giddens (2002) s.48 
42 Ibid. s.48-51 
43 Giddens (2002) s.48-53 



 18

 Vanor och rutiner hjälper oss att hålla samman vår värld och världsbild. Dessa 

rutiner skapas redan under tidig ålder hos barnen. Men vanan och rutinen kan inte antas ha 

som ända mål att skydda medvetandet mot ontologiskt ångest och livskriser. Vanan och 

rutiner förenklar även livet på mindre allvarliga sätt, om än besläktade i sin natur. 

 Ovan ses vanan och rutin som ett skydd mot konstant ifrågasättande av 

verkligheten. Men vanan och rutinen kan även ses ur en mer vardaglig synvinkel. Den 

ontologiska tryggheten kan ses som ett annat problem än att ifrågasätta själva existensen av 

andra människor eller främmande objekt. Den kan också uppkomma som ett ifrågasättande 

mot de dagliga val vi genomför och meningen bakom dessa. Personer kan utan rutiner och 

vanor finna sig i situationer som till synes saknar motivation och mening, även om detta inte 

är lika grundläggande problematiskt som existentiell ångest så kan detta innebära problem. 

Rutiner och vanor hindar individen ifrån att ifrågasätta alla de val som görs dagligen. En 

frånvaro av rutiner och vanor skulle kräva att varje handling föregicks av en reflektion över 

situationen inom individen. I och med rutiner och vanor så förenklas vardagslivet, individen 

sorterar helt enkelt bort ”onödiga” reflektioner. Eftersom vi här rör oss bland handlingar som 

sker dagligen innebär denna bortsortering en enorm förtjänst av tid för individen. 

 Men rutinen och vanan är inte bara ett skydd för medvetandet mot ständiga 

ställningstaganden. Vanan och rutinen är också ett skydd mot handlingen i sig eftersom att 

den inte kommer att ständigt ifrågasättas. I och med att en handling upprepas och blir en 

daglig rutin så skapas ett skydd mot handlingen. Handlingen som uppnår vana eller rutin 

status läggs bortom konstant ifrågasättande eftersom att detta skulle bryta sönder precis det 

som vanor och rutiner skyddar medvetandet. Individen ifrågasätter inte vanor och rutiner på 

samma sätt som andra mer tillfälliga handlingar.  

5. Bearbetning av det empiriska materialet 
Metodkapitlet beskriver materialet i stor utsträckning i och med att det där sker en genomgång 

av detta. Det som kan tilläggas här är att alla som inte läser Bibeln har uteslutits ur materialet 

efter som att dessa inte anses intressanta för analysen i denna uppsats. På vilka grunder detta 

skett har redovisats i metodkapitlet. Vidare kommer det empiriska materialet nedan att 

redovisas med utgångspunkt i de oberoende variablerna som har valts att användas i denna 

uppsats. Motiveringen till dessa kommer att finnas i början av varje underkapitel. Efter varje 

tabell kommer en kortfattad analys att ges, detta sker mest i sammanfattande syfte för att 

förenkla läsningen av tabeller, den vidare analysen av det empiriska materialet kommer 

naturligtvis att ske i analys delen av uppsatsen.  
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5.1 Det professionella livet 

Det professionella livets inflytande på vilka vanor och synsätt en person har i fråga om Bibeln 

kan vara av betydelse för bibelsyn och bibelbruk. I och med etableringen i samhället så 

förändras i vissa fall både värderingar och umgängeskrets. Att en person ändrar sina 

bibelvanor eller sitt sätt att se på Bibeln efter eller under sin utbildning kan motiveras genom 

att man uppfattar utbildningen som en utvecklingsfas. Individen får genom utbildning nya 

referensramar när det gäller kunskap. I och med att personen utvecklas via utbildning och 

senare etableras i samhället via sin yrkesroll så kommer referensramar att kunna förändras. 

Även det sociala nätverket som byggs upp via studier eller arbete kan komma att förändra 

individens uppfattning av Bibeln och även hur denna brukas i vardagen. Detta motiverar att 

utbildning här används som en oberoende variabel när bibelsyn och bibelbruk analyseras. 

Även om ett visst bibelbruk och bibelsyn skulle kunna förklara yrkesval, ses det som mer 

trovärdigt i det moderna samhället vi lever i, att utbildningsvalet sker fristående från religiös 

bakgrund. Utbildningsvalet och etableringen i samhället, via yrkesval, påverkar bibelsyn/bruk 

mer i och med de sociala förändringarna som utbildning och etablering i samhället än tvärt 

om. Det finns dock yrkeskategorier som skulle ses som undantag för denna slutsats, dessa är 

präster eller andra religiöst verksamma yrken. Men dessa kategorier tar inte upp i denna 

undersökning vilket leder till att detta resonemang utesluts. Nedan kommer utbildningen att 

användas för att studera skillnader i bibelbruk och bibelsyn. 
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5.1.1 Utbildning och bibelbruk 

Bibelbruket som här kommer att granskas är hur ofta man läser och hur långa stycken man 

läser varje gång. Dessa två variabler ger olika aspekter på bibelläsaren i och med att de är av 

olika natur. En bibelläsare kan läsa Bibeln dagligen men läsa korta stycken och en som läser 

sällan kan läsa långa delar av Bibeln. Sammansättningen av hur ofta och hur mycket man 

läser kan hjälpa till att skapa en förståelse för vilken typ av bibelbrukare man har att göra 

med. 
Tabell 1 Vilken utbildning har Du? * Ungefär hur ofta läser Du i Bibeln?  

P<0.02 
1.Folkskola, grundskola 2. Mer än folkskola, mindre än realexamen (även viss yrkesutbildning 3. Real examen, 
flickskoleexamen, gymnasium, men ej studentexamen 4. Studentexamen (även handels- eller teknisk linje, 
genomgången gymnasieskola) 5. Universitet, högskola med examen 6. Studerar fortfarande på heltid. 
A. Någon enstaka gång vid de stora kyrkliga högtiderna, som advent, jul och påsk B. Någon enstaka gång, när det 
faller sig. C. Några gånger i månaden D. Några gånger i veckan E. Varje dag 

Ungefär hur ofta läser Du i Bibeln? Total 

  

  

  

A.Vid 

kyrkliga 

högtider 

B.När 

det 

faller 

sig 

C.Ngr 

ggr i 

månade

n 

D.Ngr 

ggr i 

veckan 

E.Varje 

dag   

N 74 258 34 58 78 502 1. Folk-, grundskola 

 14,7% 51,4% 6,8% 11,6% 15,5% 100,0% 

N 49 172 26 28 29 304 2.>Folksk,<real 

examen 

  

 
16,1% 56,6% 8,6% 9,2% 9,5% 100,0% 

N 28 131 12 21 26 218 3.Real-

,flicksk.x,gymn  12,8% 60,1% 5,5% 9,6% 11,9% 100,0% 

N 21 137 14 16 23 211 4.Studentexamen 

   10,0% 64,9% 6,6% 7,6% 10,9% 100,0% 

N 34 138 23 32 30 257 5.Univ., högsk m 

ex.  13,2% 53,7% 8,9% 12,5% 11,7% 100,0% 

N 8 70 16 9 9 112 

Vilken 

utbildning  

har Du? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
6.Studerar heltid 

   7,1% 62,5% 14,3% 8,0% 8,0% 100,0% 

Total N 214 906 125 164 195 1604 

   13,3% 56,5% 7,8% 10,2% 12,2% 100,0% 
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Tabellen ovan beskriver sambandet mellan hur ofta man läser Bibeln och vilken utbildning 

man har. Tabellens resultat är statistiskt säkerställd och kan därför ge användbara resultat. Det 

som kan sägas tydligt är att den lägsta graden av utbildning som är medtagen nämligen 

grundskola eller folkskola har de bibelläsarna som till högst grad läser Bibeln dagligen. Om 

man istället tittar på vilka grupper som läser Bibeln ofta (dvs. dagligen eller varje vecka) så 

ser man att här ligger dels folk- och grundskola gruppen högt och dessutom har gruppen med 

universitet eller högskoleutbildning en relativt hög placering. De som studerar heltid ligger 

lägst bland dessa, med detta kan troligen till viss del förklaras av att denna grupp antagligen 

har studiematerial som de läser och på så sätt inte har eller finner tid att läsa Bibeln. 
 
Tabell 2 Vilken utbildning har Du? * Hur stora avsnitt av Bibeln brukar läsas? Crosstabulation 
 

Hur stora avsnitt av Bibeln brukar läsas? Total   

  

  

  

A.En 

eller ngr 

verser 

B.Ett 

kortare 

avsnitt 

C.Ett el 

ngr 

kapitel 

D.Ett 

längre 

avsnitt   

N 
110 152 135 16 413 

1.Folk-, grundskola 

  

 26,6% 36,8% 32,7% 3,9% 100,0% 

N 57 115 94 11 277 2.>Folksk,<realexam

en 

  

 
20,6% 41,5% 33,9% 4,0% 100,0% 

N 32 105 63 7 207 3.Real-,flicksk.x,gymn 

   15,5% 50,7% 30,4% 3,4% 100,0% 

N 35 90 62 12 199 4.Studentexamen 

   17,6% 45,2% 31,2% 6,0% 100,0% 

N 37 133 64 7 241 5.Univ., högsk m ex. 

   15,4% 55,2% 26,6% 2,9% 100,0% 

N 17 48 33 3 101 

Vilken 

utbildning  

har Du? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
6.Studerar heltid 

   16,8% 47,5% 32,7% 3,0% 100,0% 

Total 

  

N 
288 643 451 56 1438 

  20,0% 44,7% 31,4% 3,9% 100,0% 

P<0.00 
1.Folkskola, grundskola 2. Mer än folkskola, mindre än realexamen (även viss yrkesutbildning 3. Real examen, 
flickskoleexamen, gymnasium, men ej studentexamen 4. Studentexamen (även handels- eller teknisk linje, 
genomgången gymnasieskola) 5. Universitet, högskola med examen 6. Studerar fortfarande på heltid. 
A. En eller några verser. B. Ett kortare avsnitt som hänger ihop oberoende av vers- eller kapitelindelning. C. Ett eller 
några kapitel. D. Ett längre avsnitt eller en hel bibelbok (t ex ett brev). 
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Här ovan visas hur de olika utbildningsalternativen läser Bibeln. Det framgår här är att de som 

läser något kapitel eller mer varje gång, tenderar att vara underrepresenterade hos de med 

universitet- eller högskoleexamen. 

5.1.2 Utbildning och bibelsyn 

På samma sätt som utbildning kan påverka individens bruk av Bibeln kan den antagligen 

påverka individens bruk av Bibeln. Utbildningen skapar ett speciellt förhållande till fakta, 

studiematerial och litteratur, detta kan komma igen i bibelsynen. Nedan kommer därför 

kopplingen mellan utbildning och bibelsyn att visas. De olika variablerna som här används för 

att visa bibelsyn är frågor som rör vilken uppfattning man har av Bibeln, vad det är som 

beskrivs i Bibeln och hur viktig man anser denna vara. 
 
Tabell 3 Vilken utbildning har Du? * Uppfattning närmast Din egen om Bibeln? Crosstabulation 

Uppfattning närmast Din egen om Bibeln? Total   

  

  

  

A.Guds 

ord, bokst 

sann 

B.Insp 

av Gud, 

tolkas 

C.Livsvis

dom ej 

av Gud 

D.Vanlig 

bok 

E.Har 

ingen 

uppfattn   

N 

 
203 216 86 17 107 629 

1.Folk-, 

grundskola 

   32,3% 34,3% 13,7% 2,7% 17,0% 100,0% 

N 65 198 75 14 56 408 2.>Folksk,<

realexamen 

  

 
15,9% 48,5% 18,4% 3,4% 13,7% 100,0% 

N 44 139 67 6 26 282 3.Real-

,flicksk.x,gy

mn 

  

 

15,6% 49,3% 23,8% 2,1% 9,2% 100,0% 

N 29 131 68 4 22 254 4.Studentex

amen 

  

 
11,4% 51,6% 26,8% 1,6% 8,7% 100,0% 

N 30 166 79 7 14 296 5.Univ., 

h|gsk m ex. 

  
 10,1% 55,9% 26,6% 2,4% 4,7% 100,0% 

N 15 69 33 5 20 142 

Vilken 

utbildning 

har Du? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.Studerar 

heltid  10,6% 48,6% 23,2% 3,5% 14,1% 100,0% 

Total N 386 920 408 53 245 2012 

   19,2% 45,7% 20,3% 2,6% 12,2% 100,0% 

P<0.00 
1.Folkskola, grundskola 2. Mer än folkskola, mindre än realexamen (även viss yrkesutbildning 3. Real examen, 
flickskoleexamen, gymnasium, men ej studentexamen 4. Studentexamen (även handels- eller teknisk linje, 
genomgången gymnasieskola) 5. Universitet, högskola med examen 6. Studerar fortfarande på heltid. 
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A. Bibeln är Guds rena ord och därför är den bokstavligen sann. B.Bibeln har inpsirerats av Gud men den är skriven av 
människor och måste därför tolkas på nytt i varje tid. C.Bibeln innehåller mycken livsvisdom men Gud har inte 
påverkat den på något speciellt sätt. D.Bibeln är bara en vanlig bok. E.Jag har ingen uppfattning om detta.  

 

I detta samband ligger de stora skillnaderna mellan den grupp som har grund- eller folkskola 

som utbildning och resterande grupper. Den förstnämnda har en mycket större grupp som 

anser Bibeln vara bokstavlig och sann än de resterande. I övrigt är den vanligaste 

uppfattningen att Bibeln är inspirerad av gud och bör tolkas. 
 
Tabell 4 Vilken utbildning har Du? * Anser Du att Bibeln är ofelbar? Crosstabulation 

Anser Du att Bibeln är ofelbar? Total 

  

  

  

  Ja Nej Ej svar   

N 185 199 Ej svar 384 1.Folk-, grundskola 

   48,2% 51,8% ,0% 100,0% 

N 81 172 0 253 2.>Folksk,<realexamen 

   32,0% 68,0% ,0% 100,0% 

N 42 150 1 193 3.Real-,flicksk.x,gymn 

   21,8% 77,7% ,5% 100,0% 

N 45 144 0 189 4.Studentexamen 

   23,8% 76,2% ,0% 100,0% 

N 42 189 0 231 5.Univ., h|gsk m ex. 

   18,2% 81,8% ,0% 100,0% 

N 19 82 0 101 

Vilken 

utbildning 

har Du? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.Studerar heltid 

   18,8% 81,2% ,0% 100,0% 

Total N 414 936 1 1351 

   30,6% 69,3% ,1% 100,0% 

P<0.00 
1.Folkskola, grundskola 2. Mer än folkskola, mindre än realexamen (även viss yrkesutbildning 3. Real examen, 
flickskoleexamen, gymnasium, men ej studentexamen 4. Studentexamen (även handels- eller teknisk linje, 
genomgången gymnasieskola) 5. Universitet, högskola med examen 6. Studerar fortfarande på heltid. 

 

Uppfattningen som testades ovan kontrolleras här till viss del, även om Bibeln ofelbarhet inte 

nödvändigtvis kräver att Bibeln är guds ord och bokstavligt sann. Här ser man dock ett 

liknande samband som i den tidigare tabellen, folk- och grundskola gruppen har högst 

representation av individer som anser att Bibeln är ofelbar. de grupper som ligger lägst är 

universitets- och högskoleutbildade och de som studerar på heltid. 
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Tabell 5 Vilken utbildning har Du? * Uppfattning om skapelseberättelsen i 1. Mos. Crosstabulation 

Uppfattning om 

skapelseberättelsen i 1. Mos. Total 

  

  

  

  

A.Skapelsen 

enl text 

B."Gud har 

skapat allt"   

N 152 239 391 1.Folk-, grundskola 

   38,9% 61,1% 100,0% 

N 57 190 247 2.>Folksk,<realexamen 

   23,1% 76,9% 100,0% 

N 48 145 193 3.Real-,flicksk.x,gymn 

   24,9% 75,1% 100,0% 

N 28 147 175 4.Studentexamen 

   16,0% 84,0% 100,0% 

N 31 188 219 5.Univ., h|gsk m ex. 

   14,2% 85,8% 100,0% 

N 18 77 95 

Vilken 

utbildning 

har Du? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.Studerar heltid 

   18,9% 81,1% 100,0% 

Total N 334 986 1320 

   25,3% 74,7% 100,0% 

P<0.00 
1.Folkskola, grundskola 2. Mer än folkskola, mindre än realexamen (även viss yrkesutbildning 3. Real examen, 
flickskoleexamen, gymnasium, men ej studentexamen 4. Studentexamen (även handels- eller teknisk linje, 
genomgången gymnasieskola) 5. Universitet, högskola med examen 6. Studerar fortfarande på heltid. 
A. Skapelsen tillgick precis eller nästan precis så som texten säger. B.Texten skall inte uppfattas som en beskrivning 
av skapelseförloppet utan som ett uttryck för att Gud har skapat allt, att människan skall råda över skapelsen och att 
hon är ställd under Guds bud. 

 

Tabellen ovan tar upp inställningen angående första moseboken, alltså den del som beskriver 

skapelsen i Bibeln. Inställning till bibeln är överlag att den inte är bokstavlig utan kan tolkas 

som en symbolisk beskrivning av att gud har skapat allt. Dock finns ett totalt 25.3% stöd för 

en bokstavlig tolkning, denna uppfattning har sitt starkaste stöd hos  folk- och grundskola 

utbildade och sitt svagaste hos de med universitet och högskola som utbildning. Denna fråga 

används för att se hur pass bokstavstroende en grupp är. 
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Tabell 6 Vilken utbildning har Du? * Uppfattning om vad man möter i Bibeln Crosstabulation 

Uppfattning om vad man 

möter i Bibeln Total 
  

  

  

  

A.Bib Guds 

egna ord 

B.Bib vittn 

om Gud   

N 189 191 380 1.Folk-, grundskola 

   49,7% 50,3% 100,0% 

N 80 172 252 2.>Folksk,<realexamen 

   31,7% 68,3% 100,0% 

N 58 136 194 3.Real-,flicksk.x,gymn 

   29,9% 70,1% 100,0% 

N 49 128 177 4.Studentexamen 

   27,7% 72,3% 100,0% 

N 54 170 224 5.Univ., högsk m ex. 

   24,1% 75,9% 100,0% 

N 17 76 93 

Vilken 

utbildning 

har Du? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.Studerar heltid 

   18,3% 81,7% 100,0% 

Total N 447 873 1320 

   33,9% 66,1% 100,0% 

P<0.00 
1.Folkskola, grundskola 2. Mer än folkskola, mindre än realexamen (även viss yrkesutbildning 3. Real examen, 
flickskoleexamen, gymnasium, men ej studentexamen 4. Studentexamen (även handels- eller teknisk linje, 
genomgången gymnasieskola) 5. Universitet, högskola med examen 6. Studerar fortfarande på heltid. 
A. I Bibeln möter jag Guds egna ord. B. I Bibeln möter jag vittnesbörd om Gud. 
 

Denna fråga bör ses som en kontrollfråga till den första. Den visar dock en något annorlunda 

resultat, som kommer analyseras senare. Det som framgår även här är dock att den folk- och 

grundskoleutbildade gruppen skiljer sig i hög grad från de övriga genom att i högre grad se 

Bibeln som guds egna ord. 
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Tabell 7 Vilken utbildning har Du? * Hur viktig eller oviktig är Bibeln? Crosstabulation 

Hur viktig eller oviktig är Bibeln? Total 
  

  

  

  
Mycket 

viktig 

Ganska 

viktig 

Varken 

viktig 

eller 

oviktig 

Ganska 

oviktig 

Mycket 

oviktig   

1.Folk-, 

grundskola 

N 
298 202 120 25 8 653 

   45,6% 30,9% 18,4% 3,8% 1,2% 100,0% 

2.>Folksk,<r

ealexamen 

N 
143 156 91 17 8 415 

   34,5% 37,6% 21,9% 4,1% 1,9% 100,0% 

3.Real-

,flicksk.x,gy

mn 

N 

109 98 59 12 9 287 

   38,0% 34,1% 20,6% 4,2% 3,1% 100,0% 

4.Studentex

amen 

N 
91 97 53 11 3 255 

   35,7% 38,0% 20,8% 4,3% 1,2% 100,0% 

5.Univ., 

h|gsk m ex. 

N 
128 122 40 11 2 303 

   42,2% 40,3% 13,2% 3,6% ,7% 100,0% 

43 58 30 6 5 142 

Vilken 

utbildning 

har Du? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.Studerar 

heltid 

N 

30,3% 40,8% 21,1% 4,2% 3,5% 100,0% 

Total N 812 733 393 82 35 2055 

   39,5% 35,7% 19,2% 4,0% 1,7% 100,0% 

P<0.00 
1.Folkskola, grundskola 2. Mer än folkskola, mindre än realexamen (även viss yrkesutbildning 3. Real examen, 
flickskoleexamen, gymnasium, men ej studentexamen 4. Studentexamen (även handels- eller teknisk linje, 
genomgången gymnasieskola) 5. Universitet, högskola med examen 6. Studerar fortfarande på heltid.  
 

I tabellen ovan testas hur viktig man anser att Bibeln är. Denna fråga undersöker en väldigt 

viktig fråga när det kommer till bibelsyn. Bibelns vikt som bok är starkast hos folk- och 

grundskola utbildade och hos universitet- och högskoleutbildade, även om grupperna inte 

skiljer speciellt mycket åt, vilket är att förvänta eftersom frågan är ställd till en grupp 

människor som läser Bibeln. 

5.1.3 Yrke och bibelbruk 

Det yrkesverksamma livet skiljer från utbildningen i och med att det skapar en konkretare och 

varaktigare social krets för umgänge. Yrkesvalet skapar en social situation som i många fall 
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vara längre än den man har under studierna. I och med yrkesrollen och de människor vi umgås 

med i den professionella delen av vårat liv kan våra värderingar ändras eller omformas även 

när det gäller vår personliga syn på religion. I och med yrkets centrala roll i den moderna 

människans tillvaro, kommer här nedan yrkets möjliga inflytande att analyseras. Det är dock 

inte sagt att värderingarna måste ändras i och med att vi väljer ett visst yrke, kanske påverkas 

endast bibelbruket i och med ett mer eller mindre tidkrävande jobb. Bibelbruket kommer att 

inleda redogörelsen för att sen efterföljas av bibelsynen.  

 
Tabell 8 Vad har Du för yrke eller sysselsättning? * Ungefär hur ofta läser Du i Bibeln? 

Ungefär hur ofta läser Du i Bibeln? Total 
   

  

  

  
A.Vid kyrkl 

högtider 

B.När 

det 

faller 

sig 

C.Ngr 

ggr i 

mån 

D.Ngr 

ggr i 

veckan 

E.Varje 

dag   

N 33 135 14 20 34 236 Arbetare 

   14,0% 57,2% 5,9% 8,5% 14,4% 100,0%

N 54 259 33 43 28 417 Tjänsteman 

   12,9% 62,1% 7,9% 10,3% 6,7% 100,0%

N 8 30 3 5 4 50 Lantbrukare 

   16,0% 60,0% 6,0% 10,0% 8,0% 100,0%

N 15 51 5 5 7 83 Egen företagare 

   18,1% 61,4% 6,0% 6,0% 8,4% 100,0%

N 44 152 24 42 52 314 Pensionär 

   14,0% 48,4% 7,6% 13,4% 16,6% 100,0%

N 17 103 19 12 23 174 Studerande 

   9,8% 59,2% 10,9% 6,9% 13,2% 100,0%

N 12 47 5 13 15 92 Hemarbetande 

   13,0% 51,1% 5,4% 14,1% 16,3% 100,0%

N 4 17 3 4 4 32 Arbetslös 

   12,5% 53,1% 9,4% 12,5% 12,5% 100,0%

N 26 115 19 18 29 207 

Vad har Du 

för yrke eller 

sysselsättn.? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Annat, 

nämligen .. 

  

 
12,6% 55,6% 9,2% 8,7% 14,0% 100,0%

Total N 213 909 125 162 196 1605 

   13,3% 56,6% 7,8% 10,1% 12,2% 100,0%

P<0.07 
A. Någon enstaka gång vid de stora kyrkliga högtiderna, som advent, jul och påsk B. Någon enstaka gång, när det 
faller sig. C. Några gånger i månaden D. Några gånger i veckan E. Varje dag  
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För att sammanfatta kopplingen mellan yrkesgrupper och bibelläsningsfrekvens så kan man 

peka på att arbetslösa, pensionärer och hemarbetande ligger på toppen om man räknar de som 

ofta (minst någon gång i veckan) läser Bibeln. Medan tjänstemän och egna företagare ligger i 

botten. Detta skulle kunna förklaras av arbetssituationen som råder för de olika grupperna, där 

den första gruppen kan antas i högre grad kunna kontrollera sin egen tid. Dock bör det 

poängteras att sambandet inte är av speciellt hög kvalité (p<0.07), vilket innebär 

begränsningar i tolkningsmöjligheterna. 
 

Tabell 9 Vad har Du för yrke eller sysselsättning? * Hur stora avsnitt av Bibeln brukar läsas? 

Hur stora avsnitt av Bibeln brukar läsas?   

  

  

  

A.En 

eller ngr 

verser 

B.Ett 

kortare 

avsnitt 

C.Ett el 

ngr 

kapitel 

D.Ett 

längre 

avsnitt Total 

N 39 85 70 10 204 Arbetare 

 19,1% 41,7% 34,3% 4,9% 100,0% 

N 63 188 110 15 376 Tjänsteman 

 16,8% 50,0% 29,3% 4,0% 100,0% 

N 9 24 9 1 43 Lantbrukare 

 20,9% 55,8% 20,9% 2,3% 100,0% 

N 8 28 32 3 71 Egen företagare 

 11,3% 39,4% 45,1% 4,2% 100,0% 

N 74 108 90 6 278 Pensionär 

 26,6% 38,8% 32,4% 2,2% 100,0% 

N 27 65 60 6 158 Studerande 

 17,1% 41,1% 38,0% 3,8% 100,0% 

N 14 36 33 4 87 Hemarbetande 

 16,1% 41,4% 37,9% 4,6% 100,0% 

N 13 9 7 3 32 Arbetslös 

 40,6% 28,1% 21,9% 9,4% 100,0% 

N 43 95 42 9 189 

Vad har Du för 

yrke eller 

sysselsättning? 

Annat, nämligen 

..  22,8% 50,3% 22,2% 4,8% 100,0% 

Total 

  

N 
290 638 453 57 1438 

  20,2% 44,4% 31,5% 4,0% 100,0% 

P<0.00 
A. En eller några verser. B. Ett kortare avsnitt som hänger ihop oberoende av vers- eller kapitelindelning. C. Ett eller 
några kapitel. D. Ett längre avsnitt eller en hel bibelbok (t ex ett brev). 
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Den grupp som tydligast skiljer ut sig när det kommer till hur långt ur Bibeln man läser är de 

arbetslösa, dessa tillhör dem som oftast läser långa och korta stycken. I övrigt ligger 

lantbrukare och pensionärer i botten om man tittar på vilka som oftast läser långa bitar ur 

Bibeln och egna företagare är överrepresenterade bland dem som läser ett eller några kapitel. 

5.1.4 Yrke och bibelsyn 

Yrkestillhörighetens påverkan på bibelbruket kan ske genom värderingsförändringar som 

passar in i specifik yrkesgrupp, genom att olika möjligheter för att bibehålla ett visst bruk 

faller bort i och med en tung arbetsbörda eller att tiden för bibelbruket inte kan planeras utan 

arbetet monopoliserar individens tid. Om yrket spelar in på hur bibelsynen uttrycker sig så 

sker det antagligen av andra grunder. Det är fullt möjligt att en individ väljer ett visst yrke på 

grund av sin religiösa tro. Det är också möjligt att individens bibelsyn påverkas av den 

professionella vardagen och den sociala tillhörigheten denna skapar. Vad som dock kan 

uppvisas genom statistisk granskning är om en viss yrkesgrupp har en homogen uppfattning 

av Bibeln. 
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Tabell 10 Vad har Du för yrke eller sysselsättning? * Uppfattning närmast Din egen om Bibeln? 

Uppfattning närmast Din egen om Bibeln? Total   

  

  

  

A.Guds 

ord, bokst 

sann 

B.Insp 

av Gud, 

tolkas 

C.Livsvisdo

m ej av Gud 

D.Vanlig 

bok 

E.Har 

ingen 

uppfattn   

N 69 134 50 12 69 334 Arbetare 

   20,7% 40,1% 15,0% 3,6% 20,7% 100,0% 

N 54 262 131 16 56 520 Tjänsteman 

   10,4% 50,4% 25,2% 3,1% 10,8% 100,0% 

N 9 37 5 2 4 57 Lantbrukare 

   15,8% 64,9% 8,8% 3,5% 7,0% 100,0% 

N 18 46 22 2 11 99 Egen 

företagare 

  

 
18,2% 46,5% 22,2% 2,0% 11,1% 100,0% 

N 119 144 83 8 40 394 Pensionär 

   30,2% 36,5% 21,1% 2,0% 10,2% 100,0% 

N 26 100 57 4 23 210 Studerande 

   12,4% 47,6% 27,1% 1,9% 11,0% 100,0% 

N 34 55 11 0 16 116 Hemarbetande 

   29,3% 47,4% 9,5% ,0% 13,8% 100,0% 

N 11 16 7 1 7 42 Arbetslös 

   26,2% 38,1% 16,7% 2,4% 16,7% 100,0% 

N 50 121 45 8 18 242 

Vad har Du för 

yrke eller 

sysselsättning? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Annat, 

nämligen ..  20,7% 50,0% 18,6% 3,3% 7,4% 100,0% 

N 390 915 411 53 244 2014 Total 

   19,4% 45,4% 20,4% 2,6% 12,1% 100,0% 

P<0.00 
A. Bibeln är Guds rena ord och därför är den bokstavligen sann. B.Bibeln har inspirerats av Gud men den är skriven av 
människor och måste därför tolkas på nytt i varje tid. C.Bibeln innehåller mycken livsvisdom men Gud har inte 
påverkat den på något speciellt sätt. D.Bibeln är bara en vanlig bok. E.Jag har ingen uppfattning om detta. 
 

Om man kategoriserar åsiktsgrupperna, de som tror att Bibeln är bokstavligt sann i ena 

gruppen och de andra i andra gruppen, kan man tydligt se en skillnad.  Bland pensionärerna, 

hemarbetarna och de arbetslösa är gruppen som anser att Bibeln är bokstavligt sann vanligast. 

Tjänsteman och studenter är de som är lägst representerade inom denna grupp. 
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Tabell 11 Vad har Du för yrke eller sysselsättning? * Anser Du att Bibeln är ofelbar? 

Anser Du att Bibeln är ofelbar?   

  

  

  Ja Nej Ej svarat Total 

N 82 111 0 193 Arbetare 

 42,5% 57,5% ,0% 100,0% 

N 67 290 0 357 Tjänsteman 

 18,8% 81,2% ,0% 100,0% 

N 7 27 0 34 Lantbrukare 

 20,6% 79,4% ,0% 100,0% 

N 20 48 0 68 Egen företagare 

 29,4% 70,6% ,0% 100,0% 

N 107 150 0 257 Pensionär 

 41,6% 58,4% ,0% 100,0% 

N 35 120 0 155 Studerande 

 22,6% 77,4% ,0% 100,0% 

N 38 40 0 78 Hemarbetande 

 48,7% 51,3% ,0% 100,0% 

N 13 19 0 32 Arbetslös 

 40,6% 59,4% ,0% 100,0% 

N 47 129 1 177 

Vad har Du för 

yrke eller 

sysselsättning? 

Annat, nämligen .. 

 26,6% 72,9% ,6% 100,0% 

N 416 934 1 1351 Total 

 30,8% 69,1% ,1% 100,0% 

P<0.00 

 

Bland pensionärer, hemarbetande och arbetslösa fann man oftare än bland andra människor 

som såg Bibeln som bokstavligt sann. Detta kommer tillbaka här med att dessa grupper 

dessutom i högst grad ser Bibeln som ofelbar. Här har dock även arbetarna en hög 

representation. Arbetarna låg dock inte lågt i den föregående tabellen men här ligger de tydligt 

bland de övrigt nämnda grupperna. Det är naturligtvis en linje mellan att tycka att Bibeln är 

bokstavligt sann och att se den som ofelbar, detta syns också här. 
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Tabell 12 Vad har Du för yrke eller sysselsättning? * Uppfattning om skapelseberättelsen i 1. Mos. 

Uppfattning om skapelseberättelsen i 1. 

Mos. Total 
  

  

  

  A.Skapelsen enligt text 

B."Gud har 

skapat allt"   

N 68 121 189 Arbetare 

   36,0% 64,0% 100,0% 

N 60 285 345 Tjänsteman 

   17,4% 82,6% 100,0% 

N 10 31 41 Lantbrukare 

   24,4% 75,6% 100,0% 

N 11 54 65 Egen företagare 

   16,9% 83,1% 100,0% 

N 70 191 261 Pensionär 

   26,8% 73,2% 100,0% 

N 29 113 142 Studerande 

   20,4% 79,6% 100,0% 

N 31 50 81 Hemarbetande 

   38,3% 61,7% 100,0% 

N 10 22 32 Arbetslös 

   31,3% 68,8% 100,0% 

N 44 118 162 

Vad har Du för yrke 

eller 

sysselsättning? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Annat, nämligen .. 

   
27,2% 72,8% 100,0% 

N 333 985 1318 Total 

   25,3% 74,7% 100,0% 

P<0.00 
A. Skapelsen tillgick precis eller nästan precis så som texten säger. B.Texten skall inte uppfattas som en beskrivning 
av skapelseförloppet utan som ett uttryck för att Gud har skapat allt, att människan skall råda över skapelsen och att 
hon är ställd under Guds bud. 
 

Även när det gäller första moseboken placerar sig arbetslösa, hemarbetande, arbetare och 

pensionärer högt, dock placerar sig här pensionärerna aningen lägre när det kommer till att se 

skapelseberättelsen som en korrekt beskrivning än när det gällde Bibelns ofelbarhet.  
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Tabell 13 Vad har Du för yrke eller sysselsättning? * Uppfattning om vad man möter i Bibeln 

Uppfattning om vad man 

möter i Bibeln 

  

  

  

  

A.Bib Guds 

egna ord 

B.Bib vittn 

om Gud Total 

N 79 107 186 Arbetare 

 42,5% 57,5% 100,0% 

N 87 265 352 Tjänsteman 

 24,7% 75,3% 100,0% 

N 10 27 37 Lantbrukare 

 27,0% 73,0% 100,0% 

N 20 46 66 Egen företagare 

 30,3% 69,7% 100,0% 

N 106 157 263 Pensionär 

 40,3% 59,7% 100,0% 

N 36 110 146 Studerande 

 24,7% 75,3% 100,0% 

N 38 38 76 Hemarbetande 

 50,0% 50,0% 100,0% 

N 12 18 30 Arbetslös 

 40,0% 60,0% 100,0% 

N 57 106 163 

Vad har Du för yrke 

eller sysselsättning? 

Annat, nämligen .. 

 35,0% 65,0% 100,0% 

N 445 874 1319 Total 

 33,7% 66,3% 100,0% 

P<0.00 
Fråga 36. Vilket av följande två påståenden uttrycker bäst Din uppfattning om vad man möter i Bibeln? 
A. I Bibeln möter jag Guds egna ord. B. I Bibeln möter jag vittnesbörd om Gud. 

 

Om man frågar om Bibeln är guds rena ord eller vittnesbörd om gud, så ser man att samma 

grupper som gått efter en ordagrann tolkning i högre grad även gör så här, nämligen arbetare, 

pensionärer, hemarbetande och arbetslösa. De resterande grupperna är inte inbördes speciellt 

spridda, men lägst representation av att se Bibeln som guds rena ord finner man bland 

tjänstemän och studerande, även detta precis som i de övre tabellerna. 
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Tabell 14 Vad har Du för yrke eller sysselsättning? * Hur viktig eller oviktig är Bibeln? 

Hur viktig eller oviktig är Bibeln? Total   

  

  

  

Mycket 

viktig 

Ganska 

viktig 

Varken viktigt 

eller oviktigt 

Ganska 

viktig 

Mycket 

viktig   

N 106 107 96 19 10 338 Arbetare 

   
31,4% 31,7% 28,4% 5,6% 3,0% 

100,0

% 

N 169 226 100 23 8 526 Tjänsteman 

   
32,1% 43,0% 19,0% 4,4% 1,5% 

100,0

% 

Lantbrukare N 28 19 7 1 3 58 

   
48,3% 32,8% 12,1% 1,7% 5,2% 

100,0

% 

N 41 37 18 3 1 100 Egen 

företagare 

  

 
41,0% 37,0% 18,0% 3,0% 1,0% 

100,0

% 

Pensionär N 213 141 50 12 4 420 

   
50,7% 33,6% 11,9% 2,9% 1,0% 

100,0

% 

Studerande N 72 79 44 9 6 210 

   
34,3% 37,6% 21,0% 4,3% 2,9% 

100,0

% 

N 66 32 16 3 1 118 Hemarbetande 

   
55,9% 27,1% 13,6% 2,5% ,8% 

100,0

% 

Arbetslös N 16 10 14 0 2 42 

   
38,1% 23,8% 33,3% ,0% 4,8% 

100,0

% 

N 105 77 52 12 0 246 

Vad har Du för 

yrke eller 

sysselsättning? 

  

  

Annat, 

nämligen .. 

  

 
42,7% 31,3% 21,1% 4,9% ,0% 

100,0

% 

N 816 728 397 82 35 2058 Total 

   
39,7% 35,4% 19,3% 4,0% 1,7% 

100,0

% 

P<0.00 

 

Synen på Bibeln som viktig eller oviktig är inte lika kristalliserad som de tidigare frågorna. 

Även om pensionärer och hemarbetande är de som i högst grad ser Bibeln som mycket viktig 

så är grupperna närmare varandra i åsikt speciellt om man tittar på hur stora delar av en 

yrkeskategori som upplever Bibeln som viktig eller mycket viktig.  
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5.2 Bibelbakgrund 

Under uppväxten läggs grunden till våra vanor och värderingar som sedan kommer att vara 

aktuella även som vuxna. Religiös verksamhet är dock komplicerad eftersom den i något så 

centralt i en människas liv. Religion är för många en central värdering och åsikts grund som 

genomsyrar hela livet. Detta gör att man inte kan avskriva bibelbruk som endast en vana 

grundlagd i barndomen. Synen och bruket som rör Bibeln är troligen utsatt för många 

funderingar hos de flesta bibelläsande människorna genom livet.  

Trots detta kommer nedan en redovisning att göras för hur uppväxtfaktorer 

påverkar en individs relation till Bibeln. Även om uppväxten inte kan förklara hela relationen 

mellan individ och bibel så bör den kunna vara en påverkande faktor. De värderingar och 

vanor som grundas i uppväxten är starka och formar våra liv, även om de kan genomgå 

förändringar genom åren. De bakgrundsfaktorerna som kommer att redovisas är hur ofta man 

i barndomshemmet läste Bibeln och hur ofta föräldrarna besökte religiösa möten. 

5.2.1 Hur Bibeln lästes i barndomshemmet och bibelbruk 

Till att börja med kommer en redovisning att ske som gäller bibelbruk och hur detta kopplas 

till läsvanorna kring Bibeln i barndomshemmet. Det kan antas finnas ett samband mellan 

kontakten man hade med Bibeln som barn och på vilket sätt man använder den som vuxen. 
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Tabell 15 Hur ofta lästes Bibeln i barndomshemmet? * Ungefär hur ofta läser Du i Bibeln? 

Ungefär hur ofta läser Du i Bibeln? Total   

  

  

  
A.Vid kyrkl 

högtider 

B.När 

det faller 

sig 

C.Ngr 

ggr i 

mån 

D.Ngr ggr i 

veckan 

E.Varj

e dag   

1.Regelbundet N 23 149 37 68 109 386 

   6,0% 38,6% 9,6% 17,6% 28,2% 100,0% 

2.Någon enstaka 

gång 

N 
63 266 36 43 33 441 

   14,3% 60,3% 8,2% 9,8% 7,5% 100,0% 

3.Vid kyrkhelger N 63 100 16 14 10 203 

   31,0% 49,3% 7,9% 6,9% 4,9% 100,0% 

N 64 395 34 34 42 569 

Hur ofta lästes 

Bibeln i 

barndomshemmet? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.Aldrig, nästan 

aldrig  

11,2% 69,4% 6,0% 6,0% 7,4% 100,0% 

N 213 910 123 159 194 1599 Total 

   13,3% 56,9% 7,8% 9,9% 12,1% 100,0% 

P<0.00 
1. Regelbundet. 2.Någon enstaka gång. 3.Vid de stora kyrkliga helgerna, advent, jul, påsk. 4. Aldrig eller nästan aldrig.  

A. Någon enstaka gång vid de stora kyrkliga högtiderna, som advent, jul och påsk B. Någon enstaka gång, när det 
faller sig. C. Några gånger i månaden D. Några gånger i veckan E. Varje dag 

 

Tabellen ovan visar ett tydligt samband mellan bibelvanor under uppväxten och i vuxna livet. 

Man kan exempelvis se att de som regelbundet läste Bibeln i barndomshemmet i högst grad 

gör det även i vuxenlivet. Samma sak gäller de läsarna som växte upp i hem där Bibeln lästes 

vid kyrkhelger. Man kan också se hur läsarna som inte växt upp under ett tydligt definierat 

bibelbruk (de som läste någon enstaka gång eller aldrig) vid vuxen ålder i hög grad har ett 

ostrukturerat läsande (läser någon enstaka gång) i vuxen ålder. 
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Tabell 16 Hur ofta lästes Bibeln i barndomshemmet? * Hur stora avsnitt av Bibeln brukar läsas? 

Hur stora avsnitt av Bibeln brukar läsas? Total   

  

  

  
A.En eller 

ngr verser 

B.Ett 

kortare 

avsnitt 

C.Ett el 

ngr 

kapitel 

D.Ett 

längre 

avsnitt   

N 65 151 141 10 367 1.Regelbundet 

   17,7% 41,1% 38,4% 2,7% 100,0% 

N 76 179 119 17 391 2.Ngn enstaka 

gång 

  

 
19,4% 45,8% 30,4% 4,3% 100,0% 

N 45 86 53 4 188 3.Vid kyrkhelger 

   23,9% 45,7% 28,2% 2,1% 100,0% 

N 105 222 138 26 491 

Hur ofta lästes 

Bibeln i 

barndomshemmet? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.Aldrig, nästan 

aldrig  
21,4% 45,2% 28,1% 5,3% 100,0% 

N 291 638 451 57 1437 Total 

   20,2% 44,4% 31,4% 4,0% 100,0% 

P<0.1 
1. Regelbundet. 2.Någon enstaka gång. 3.Vid de stora kyrkliga helgerna, advent, jul, påsk. 4. Aldrig eller nästan aldrig.  

A. En eller några verser. B. Ett kortare avsnitt som hänger ihop oberoende av vers- eller kapitelindelning. C. Ett eller 
några kapitel. D. Ett längre avsnitt eller en hel bibelbok (t ex ett brev). 

 

I tabellen ovan relateras hur ofta man läste Bibeln i barndomshemmet till hur långa avsnitt 

man läser när man läser Bibeln. Denna korrelation har dock en för låg signifikans för att 

kunna ge några värdefulla slutsatser för uppsatsen. 

5.2.2 Hur Bibeln lästes i barndomshemmet och bibelsyn 

Hur ofta man läste Bibeln i barndomshemmet kommer nedan att jämföras med vilken syn 

man har på Bibeln. En person som i hög grad haft kontakt med Bibeln kommer troligen att få 

värderingar som ger Bibeln en mer central roll i sitt religiösa liv. Nedan kommer det att visa 

sig om detta stämmer och på vilket sätt detta stämmer om det stämmer. 
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Tabell 17 Hur ofta lästes Bibeln i barndomshemmet? * Uppfattning närmast Din egen om Bibeln? 

Uppfattning närmast Din egen om Bibeln? Total 
  

  

  

  

A.Guds 

ord, 

bokst 

sann 

B.Insp 

av 

Gud, 

tolkas 

C.Livsvi

sdom ej 

av Gud 

D.Vanlig 

bok 

E.Har 

ingen 

uppfattn   

N 160 190 47 3 17 417 1.Regelbundet 

   38,4% 45,6% 11,3% ,7% 4,1% 100,0% 

N 109 263 83 8 44 507 2.Ngn enstaka 

gång 

  

 
21,5% 51,9% 16,4% 1,6% 8,7% 100,0% 

N 36 120 55 4 22 237 3.Vid kyrkhelger 

   15,2% 50,6% 23,2% 1,7% 9,3% 100,0% 

N 79 340 225 37 163 844 

Hur ofta 

lästes Bibeln 

i 

barndomshe

mmet? 

  

  

  

  

  

  

4.Aldrig, nästan 

aldrig  
9,3% 40,2% 26,6% 4,4% 19,3% 100,0% 

N 384 913 410 52 246 2005 Total 

   19,1% 45,5% 20,4% 2,6% 12,3% 100,0% 

P<0.00 
1. Regelbundet. 2.Någon enstaka gång. 3.Vid de stora kyrkliga helgerna, advent, jul, påsk. 4. Aldrig eller nästan aldrig.  

A. Bibeln är Guds rena ord och därför är den bokstavligen sann. B.Bibeln har inpsirerats av Gud men den är skriven av 
människor och måste därför tolkas på nytt i varje tid. C.Bibeln innehåller mycken livsvisdom men Gud har inte 
påverkat den på något speciellt sätt. D.Bibeln är bara en vanlig bok. E.Jag har ingen uppfattning om detta.  

 

Antagandet som togs ovan om att en hög kontakt med Bibeln under uppväxtåren ger Bibeln 

en centralare roll verkar vara riktig. Detta kan tydligt ses på att de som läste Bibeln 

regelbundet i högst grad ser Bibeln som bokstavligt sann och att dessa dessutom i lägst grad 

ser Bibeln som en vanlig bok. Detta förstärks ytterligare av att personer som aldrig eller 

nästan aldrig läste Bibeln i hemmet ger lägst resultat på synen att Bibeln är bokstavligt sann 

och högst på att Bibeln är en vanlig bok. 
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Tabell 18 Hur ofta lästes Bibeln i barndomshemmet? * Anser Du att Bibeln är ofelbar? 

Anser Du att Bibeln är ofelbar? Total   

  

  

  Ja Nej Vet ej   

N 187 167 0 354 1.Regelbundet 

   52,8% 47,2% ,0% 100,0% 

N 103 254 1 358 2.Ngn enstaka gäng 

   28,8% 70,9% ,3% 100,0% 

N 35 134 0 169 3.Vid kyrkhelger 

   20,7% 79,3% ,0% 100,0% 

N 92 376 0 468 

Hur ofta lästes 

Bibeln i 

barndomshemmet? 

  

  

  

  

  

  

4.Aldrig, nästan aldrig 

 
19,7% 80,3% ,0% 100,0% 

N 417 931 1 1349 Total 

   30,9% 69,0% ,1% 100,0% 

P<0.00 
1. Regelbundet. 2.Någon enstaka gång. 3.Vid de stora kyrkliga helgerna, advent, jul, påsk. 4. Aldrig eller nästan aldrig.  

 

Man ser även här att på frågan om Bibeln är ofelbar så ger de som läste Bibeln regelbundet 

högsta graden av medhåll, medhållsfrekvensen rasar i och med att man läste Bibeln mindre 

och mindre i barndomshemmet. 
 
Tabell 19 Hur ofta lästes Bibeln i barndomshemmet? * Uppfattning om skapelseberättelsen i 1. Mos. 

Uppfattning om 

skapelseberättelsen i 1. 

Mos. 

  

  

  

  
A.Skapelsen 

enl text 

B."Gud har 

skapat allt" Total 

N 147 202 349 1.Regelbundet 

 42,1% 57,9% 100,0% 

N 79 280 359 2.Ngn enstaka g}ng 

 22,0% 78,0% 100,0% 

N 31 151 182 3.Vid kyrkhelger 

 17,0% 83,0% 100,0% 

N 78 349 427 

Hur ofta lästes 

Bibeln i 

barndomshemmet? 

4.Aldrig, nästan 

aldrig  18,3% 81,7% 100,0% 

N 335 982 1317 Total 

 25,4% 74,6% 100,0% 

P<0.00 
1. Regelbundet. 2.Någon enstaka gång. 3.Vid de stora kyrkliga helgerna, advent, jul, påsk. 4. Aldrig eller nästan aldrig.  

A. Skapelsen tillgick precis eller nästan precis så som texten säger. B.Texten skall inte uppfattas som en beskrivning 
av skapelseförloppet utan som ett uttryck för att Gud har skapat allt, att människan skall råda över skapelsen och att 
hon är ställd under Guds bud. 
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Samma samband som tidigare syns även i denna tabell med ett undantag, nämligen att de som 

läste Bibeln vid kyrkliga högtider i något lägre grad ser moseboken som en riktig beskrivning 

än de som aldrig eller så gott som aldrig läste Bibeln. För de övriga kategorierna stämmer 

antagandet att desto oftare man som barn läste Bibeln desto mer central roll verkar Bibeln ha. 

 
Tabell 20 Hur ofta lästes Bibeln i barndomshemmet? * Uppfattning om vad man möter i Bibeln 

Uppfattning om vad 

man möter i Bibeln   

  

  

  

A.Bib 

Guds 

egna ord 

B.Bib vittn 

om Gud Total 

N 193 139 332 1.Regelbundet 

 58,1% 41,9% 100,0% 

N 114 253 367 2.Ngn enstaka gång 

 31,1% 68,9% 100,0% 

N 43 138 181 3.Vid kyrkhelger 

 23,8% 76,2% 100,0% 

N 92 344 436 

Hur ofta lästes Bibeln 

i barndomshemmet? 

4.Aldrig, nästan aldrig 

 21,1% 78,9% 100,0% 

N 442 874 1316 Total 

 33,6% 66,4% 100,0% 

P<0.00 
1. Regelbundet. 2.Någon enstaka gång. 3.Vid de stora kyrkliga helgerna, advent, jul, påsk. 4. Aldrig eller nästan aldrig.  

A. I Bibeln möter jag Guds egna ord. B. I Bibeln möter jag vittnesbörd om Gud. 

 

Även på frågan om vad man möter i Bibeln så ser man att hög läsfrekvens under uppväxtåren 

ger en hög medhållfrekvens på att Bibeln är guds egna ord. 
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Tabell 21 Hur ofta lästes Bibeln i barndomshemmet? * Hur viktig eller oviktig är Bibeln? 

Hur viktig eller oviktig är Bibeln? Total   

  

  

  
Mycket 

viktig 

Ganska 

viktig 

Varken 

viktig eller 

oviktig 

Ganska 

viktig 

Mycket 

viktig   

N 305 95 22 5 0 427 1.Regelbundet 

   71,4% 22,2% 5,2% 1,2% ,0% 100,0% 

N 200 216 89 8 3 516 2.Ngn enstaka 

gång 

  

 
38,8% 41,9% 17,2% 1,6% ,6% 100,0% 

N 90 112 41 4 1 248 3.Vid 

kyrkhelger 

  

 
36,3% 45,2% 16,5% 1,6% ,4% 100,0% 

N 209 305 243 65 31 853 

Hur ofta 

lästes Bibeln i 

barndomshe

mmet? 

  

  

  

  

  

  
4.Aldrig, 

nästan aldrig  24,5% 35,8% 28,5% 7,6% 3,6% 100,0% 

N 804 728 395 82 35 2044 Total 

   39,4% 35,6% 19,3% 4,0% 1,7% 100,0% 

P<0.00 
1. Regelbundet. 2.Någon enstaka gång. 3.Vid de stora kyrkliga helgerna, advent, jul, påsk. 4. Aldrig eller nästan aldrig.  

 

Precis som de tidigare tabellerna så visar en hög läsfrekvens under uppväxten att individen ser 

Bibeln som en viktigare centralare del i sitt religiösa intresse.  

5.2.3 Föräldrars besök på religiösa möten och bibelbruk 

Hur ofta föräldrarna besökte religiösa möten kan antas föra vidare värderingar till barnen 

framför allt hur pass viktiga och centrala religiösa möten är. Dock så kan denna syn på 

religiösa möten även påverka synen på det mest centrala religiösa verktyget inom 

kristendomen, Bibeln. Ett aktivt kristet liv när det gäller möten bör även kunna innefatta 

bibelvanor eftersom att detta också kan ses som en del av ett aktivt religiöst liv. 



 42

Tabell 22 Besökte Dina föräldrar gudstjänst eller möten? * Ungefär hur ofta läser Du i Bibeln? 

Ungefär hur ofta läser Du i Bibeln? Total 

  

  

  

  

A.Vid 

kyrkliga 

högtider 

B.När 

det 

faller 

sig 

C.Ngr 

ggr i 

månade

n 

D.Ngr 

ggr i 

veckan 

E.Varje 

dag   

N 50 240 53 92 117 552 1.Regelbundet 

   9,1% 43,5% 9,6% 16,7% 21,2% 100,0%

N 48 252 28 41 45 414 2.Ngn enstaka 

gång 

  

 
11,6% 60,9% 6,8% 9,9% 10,9% 100,0%

N 98 228 27 16 15 384 3.Vid kyrkhelger 

   25,5% 59,4% 7,0% 4,2% 3,9% 100,0%

N 15 189 16 15 19 254 

Besökte Dina 

föräldrar 

gudstjänst 

eller möten? 

  

  

  

  

  

  

  

4.Aldrig, nästan 

aldrig 

  

 
5,9% 74,4% 6,3% 5,9% 7,5% 100,0%

N 211 909 124 164 196 1604 Total 

   13,2% 56,7% 7,7% 10,2% 12,2% 100,0%

P<0.00 
1. Regelbundet. 2.Någon enstaka gång. 3.Vid de stora kyrkliga helgerna, advent, jul, påsk. 4. Aldrig eller nästan aldrig.  

A. Någon enstaka gång vid de stora kyrkliga högtiderna, som advent, jul och påsk B. Någon enstaka gång, när det 
faller sig. C. Några gånger i månaden D. Några gånger i veckan E. Varje dag 

 

Det verkar föreligga en samvariation mellan hur ofta föräldrarna besökte möten och hur ofta 

man läser Bibeln. Individer med föräldrar som regelbundet besökte möten läser i högst grad 

Bibeln dagligen. Detta samband ses även genom att föräldrar som besökte möten vid 

kyrkhelger har barn som läser Bibeln vid kyrkhelger oftare än andra. Den grupp som inte hade 

föräldrar som besökte möten eller som nästan aldrig gjorde detta ger en mer differentierad 

bild av sin bibelläsning. 
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Tabell 23 Besökte Dina föräldrar gudstjänst eller möten? * Hur stora avsnitt av Bibeln brukar läsas? 

Hur stora avsnitt av Bibeln brukar läsas?   

  

  

  

A.En 

eller ngr 

verser 

B.Ett 

kortare 

avsnitt 

C.Ett el 

ngr 

kapitel 

D.Ett 

längre 

avsnitt Total 

N 93 222 199 8 522 1.Regelbundet 

 17,8% 42,5% 38,1% 1,5% 100,0% 

N 86 162 98 18 364 2.Ngn enstaka 

gång  23,6% 44,5% 26,9% 4,9% 100,0% 

N 78 154 86 16 334 3.Vid kyrkhelger 

 23,4% 46,1% 25,7% 4,8% 100,0% 

N 32 99 72 15 218 

Besökte Dina 

föräldrar 

gudstjänst eller 

möten? 

4.Aldrig, nästan 

aldrig  14,7% 45,4% 33,0% 6,9% 100,0% 

N 289 637 455 57 1438 Total 

 20,1% 44,3% 31,6% 4,0% 100,0% 

P<0.00 
1. Regelbundet. 2.Någon enstaka gång. 3.Vid de stora kyrkliga helgerna, advent, jul, påsk. 4. Aldrig eller nästan aldrig.  

A. En eller några verser. B. Ett kortare avsnitt som hänger ihop oberoende av vers- eller kapitelindelning. C. Ett eller 
några kapitel. D. Ett längre avsnitt eller en hel bibelbok (t ex ett brev). 

 

De grupper som skiljer ut sig ovan är de med föräldrar som aldrig besökte möten eller som 

regelbundet besökte möten. De med föräldrar som aldrig besökte är de som oftast läser långa 

avsnitt i högst grad. De som däremot hade föräldrar som regelbundet besökte möten läser i 

minst grad långa avsnitt, gemensamt för båda grupperna är dock att båda har botten noteringar 

på att läsa en eller några verser vid varje tillfälle. 

5.2.4 Föräldrars besök på religiösa möten och bibelsyn 

Föräldrarnas besöksfrekvens angående religiösa möten anses här ha betydelse för en individs 

bibelsyn. Detta motiveras genom att man under uppväxten bör ha kommit i kontakt med 

Bibeln regelbundet och att religiöst aktiva föräldrar antas förmedla en åsikt angående Bibeln 

till sina barn. 
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Tabell 24 Besökte Dina föräldrar gudstjänst eller möten? * Uppfattning närmast Din egen om Bibeln? 

Uppfattning närmast Din egen om Bibeln? Total 
  

  

  

  

A. Guds 

ord, 

bokst 

sann 

B.Insp 

av Gud, 

tolkas 

C.Livsvi

sdom ej 

av Gud 

D.Vanlig 

bok 

E.Har 

ingen 

uppfattn   

N 195 307 69 2 29 602 1.Regelbundet 

   32,4% 51,0% 11,5% ,3% 4,8% 100,0% 

N 92 237 95 13 74 511 2.Ngn enstaka 

gång 

  

 
18,0% 46,4% 18,6% 2,5% 14,5% 100,0% 

N 66 232 127 12 60 497 3.Vid 

kyrkhelger 

  

 
13,3% 46,7% 25,6% 2,4% 12,1% 100,0% 

N 36 141 117 26 82 402 

Besökte 

Dina 

föräldrar 

gudstjänst 

eller 

möten?  

  

  

  

  
4.Aldrig, 

nästan aldrig  8,9% 35,0% 29,0% 6,5% 20,3% 100,0% 

N 389 917 408 53 245 2013 Total 

   19,3% 45,5% 20,3% 2,6% 12,2% 100,0% 

P<0.00 
1. Regelbundet. 2.Någon enstaka gång. 3.Vid de stora kyrkliga helgerna, advent, jul, påsk. 4. Aldrig eller nästan aldrig.  

A. Bibeln är Guds rena ord och därför är den bokstavligen sann. B.Bibeln har inspirerats av Gud men den är skriven av 
människor och måste därför tolkas på nytt i varje tid. C.Bibeln innehåller mycken livsvisdom men Gud har inte 
påverkat den på något speciellt sätt. D.Bibeln är bara en vanlig bok. E.Jag har ingen uppfattning om detta. 
 

En snabb genomgång av tabellen ovan visar att de med föräldrar som regelbundet besökte 

möten i högre grad ser Bibeln som en bok kopplad till gud. I och med att föräldrarnas 

besöksfrekvens minskar så minskar också barnets koppling mellan gud och Bibeln. 
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Tabell 25 Besökte Dina föräldrar gudstjänst eller möten? * Anser Du att Bibeln är ofelbar? 

Anser Du att Bibeln är ofelbar?   

  

  

  Ja Nej Total 

N 223 268 491 1.Regelbundet 

 45,4% 54,6% 100,0% 

N 95 248 343 2.Ngn enstaka 

gång  27,6% 72,1% 100,0% 

N 64 247 311 3.Vid 

kyrkhelger  20,6% 79,4% 100,0% 

N 35 171 206 

Besökte Dina 

föräldrar 

gudstjänst 

eller möten? 

4.Aldrig, 

nästan aldrig  17,0% 83,0% 100,0% 

N 417 934 1351 Total 

 30,8% 69,1% 100,0% 

P<0.00 
1. Regelbundet. 2.Någon enstaka gång. 3.Vid de stora kyrkliga helgerna, advent, jul, påsk. 4. Aldrig eller nästan aldrig.  

 

Tabellen ovan visar ett tydligt samband. Om föräldrarnas besöksfrekvens var hög så ökar 

chansen att man ser Bibeln som ofelbar och således minskar den om man minskar 

besöksfrekvensen hos föräldrarna. 
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Tabell 26 Besökte Dina föräldrar gudstjänst eller möten?  * Uppfattning om skapelseberättelser i 1. Mos. 

Uppfattning om 

skapelseberättelsen i 1. Mos. 

  

  

  

  

A.Skapelsen 

enl text 

B."Gud har 

skapat allt" Total 

N 180 314 494 1.Regelbundet 

 36,4% 63,6% 100,0% 

N 78 259 337 2.Ngn enstaka gång

 23,1% 76,9% 100,0% 

N 44 265 309 3.Vid kyrkhelger 

 14,2% 85,8% 100,0% 

N 32 145 177 

Besökte Dina 

föräldrar gudstjänst 

eller möten? 

4.Aldrig, nästan 

aldrig  18,1% 81,9% 100,0% 

N 334 983 1317 Total 

 25,4% 74,6% 100,0% 

P<0.00 
1. Regelbundet. 2.Någon enstaka gång. 3.Vid de stora kyrkliga helgerna, advent, jul, påsk. 4. Aldrig eller nästan aldrig.  

A. Skapelsen tillgick precis eller nästan precis så som texten säger. B.Texten skall inte uppfattas som en beskrivning 
av skapelseförloppet utan som ett uttryck för att Gud har skapat allt, att människan skall råda över skapelsen och att 
hon är ställd under Guds bud. 

 

I de två första tabellerna så fanns en tydlig koppling mellan besöksfrekvens och koppling 

mellan gud och Bibeln. Denna koppling lever vidare här men det finns dock ett undantag, 

nämligen så har de med föräldrar som aldrig besökte möten en högre grad av tro på 

moseboken som en ordagran genomgång av skapelsen en högre grad av medhåll än de med 

föräldrar som besökte möten vid kyrkhelger. 
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Tabell 27 Besökte Dina föräldrar gudstjänst eller möten? * Uppfattning om vad man möter i Bibeln 

Uppfattning om vad man 

möter i Bibeln 

  

  

  

  

A.Bib Guds 

egna ord 

B.Bib vittn 

om Gud Total 

N 239 242 481 1.Regelbundet 

 49,7% 50,3% 100,0% 

N 94 240 334 2.Ngn enstaka gång 

 28,1% 71,9% 100,0% 

N 74 239 313 3.Vid kyrkhelger 

 23,6% 76,4% 100,0% 

N 41 151 192 

Besökte Dina 

föräldrar gudstjänst 

eller möten? 

4.Aldrig, nästan 

aldrig  21,4% 78,6% 100,0% 

N 448 872 1320 Total 

 33,9% 66,1% 100,0% 

P<0.00 
1. Regelbundet. 2.Någon enstaka gång. 3.Vid de stora kyrkliga helgerna, advent, jul, påsk. 4. Aldrig eller nästan aldrig.  

A. I Bibeln möter jag Guds egna ord. B. I Bibeln möter jag vittnesbörd om Gud. 

 

Samma mönster som framkom i de tidigare frågorna gällande bokstavstroende är tydligt här. 

Om föräldrarna hade en hög besöksfrekvens på möten så kommer barnet att ha en starkare 

koppling mellan Bibeln och gud. 

 
Tabell 28 Besökte Dina föräldrar gudstjänst eller möten? * Hur viktig eller oviktig är Bibeln? 

Hur viktig eller oviktig är Bibeln? Total   

  

  

  
Mycket 

viktig 

Ganska 

viktig 

Varken 

viktig eller 

oviktig 

Ganska 

viktig 

Mycket 

viktig   

N 386 174 50 7 2 619 1.Regelbundet 

   62,4% 28,1% 8,1% 1,1% ,3% 100,0% 

N 194 203 100 18 6 521 2.Ngn enstaka 

gång 

  

 
37,2% 39,0% 19,2% 3,5% 1,2% 100,0% 

N 138 238 120 13 3 512 3.Vid 

kyrkhelger 

  

 
27,0% 46,5% 23,4% 2,5% ,6% 100,0% 

N 94 116 123 44 24 401 

Besökte 

Dina 

föräldrar 

gudstjänst 

eller möten?   

  

  

  

  

  
4.Aldrig, nästan 

aldrig  23,4% 28,9% 30,7% 11,0% 6,0% 100,0% 
N 812 731 393 82 35 2053 Total 

   39,5% 35,6% 19,2% 4,0% 1,7% 100,0% 

P<0.00 
1. Regelbundet. 2.Någon enstaka gång. 3.Vid de stora kyrkliga helgerna, advent, jul, påsk. 4. Aldrig eller nästan aldrig.  
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Besöksfrekvensen verkar även sätta spår i hur pass viktig man anser att Bibeln är. Här ger en 

hög besöksfrekvens hos föräldrarna en starkare syn på Bibelns vikt hos barnet och vice versa.  

6. Analys och diskussion 
Analysen av det empiriska materialet med hjälp av teorierna kommer att ske i olika steg. 

Detta motiveras av att dessa olika steg kommer att bidra till att analysen får en klarare form. 

Till att börja med kommer teorierna att försöka förutspå ett empiriskt resultat, detta resultat 

kommer senare att revideras via empiri om detta blir nödvändigt och eventuella revideringar 

kommer att diskuteras. Denna process ger teorierna en chans att till en början stå för sig själva 

och visa att de besitter de egenskaper som krävs för att analysera materialet. Genom att visa 

att slutsatser är möjliga genom dessa teorier kommer deras validitet att styrkas. Dessutom 

kommer en utgångspunkt för arbetet att skapas som sedan förenklar vidare analysarbete. 

Utgångspunken fungerar som en modell som senare kan jämföras med verkligheten och 

belysa problematiska områden.  

6.1 Den typiska bibelläsaren 
I detta stycke kommer en teoretisk diskussion angående en tänkt ”bibelläsare” att genomföras, 

dessutom kommer denna ”bibelläsare” att brytas ner till flera potentiella typer av bibelläsare. I 

och med detta kan en modell skapas som senare kan revideras i och med granskningen av det 

empiriska materialet. Argumentationen som kommer att föras nedan vilar på de ovan 

redovisade teorierna. 

6.1.1 Bibelläsning som vana 
Bibelläsning är mer än ett religiöst utövande i den meningen att det kan utföras på andra 

grunder än religiös dyrkan eller utbildning. Grunden till bibelläsning ligger troligtvis vilande 

på en grund av religiös tro eller vilja till religiös utbildning. Frågor som handlar om varför en 

individ läser Bibeln kommer troligen att få svar som visar på motivationskällan till varför 

individen rent idémässigt läser Bibeln. Dessa svar skulle behandla motivationen till varför 

man intresserar sig för Bibeln och hur man ser på bibelläsning i en religiös kontext. Häri 

föreligger ingenting problematiskt, grunden till bibelläsningen vilar som sagt antagligen i hög 

grad på religiös tro eller religiös utbildning. När man däremot tittar på läsandet som en 

vardagshandling bör man inte acceptera dessa svar rakt av. En individ som genomför en 

handling ofta, kanske till och med dagligen har med stor sannolikhet skapat en vana eller 

rutin. Även om denna vana i grunden motiveras av religiösa skäl, kommer vanan till viss del 

att ta över rollen som motivationskälla till handlingen. Individen kommer att utföra 
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handlingen på grund av vana istället för att ha en djupare motivation. Denna vana är vad som 

syftas på i styckets första mening. 

Vanor och rutiner angående Bibeln är troligtvis motiverade av åsikter runt 

Bibeln. Dock skapas inte vanan bara genom individens egen motivation till handlingen. 

Vanan byggs även upp av människor runt individen och deras handlingar. Närvaron av andra 

människor bygger upp individens känsla för vad som kan anses normalt och rimligt. I och 

med interaktionen som sker mellan människor så förmedlas värderingar och åsikter 

kontinuerligt under individens liv. Ett litet barn saknar referenser kring många av de 

situationer som uppkommer i dess närhet vilket skapar ett behov av att absorbera stora 

mängder information från sin omvärld. Bortsett från de rent perceptiva sinnena som ett 

människobarn är utrustat med förmedlas även åsikter, vanor och värderingar till barnen. Dessa 

förmedlas inte bara genom skolning som utförs av föräldrar eller uppfostringssituationer utan 

även genom barnets egna upplevelser av andra människor och deras agerande. I och med 

internaliseringen av omvärlden som sker hos barnet så byggs värderingar och till viss del även 

vanor upp. Vanorna överförs till barnet precis som värderingarna, genom att beteendet hos 

omgivningen internaliseras hos barnet. Även om barnet kan komma att dela de ideologiska 

värderingarna som ligger till grund för vanan så är inte vanan skapad av barnet själv som en 

följd av dessa. Barnet reproducerar istället delvis ett invant beteende som återfinns i den äldre 

generationen eller omgivningen. Denna reproduktion fortsätter upp i åldrarna och upptas i 

individen som en vana eller rutin. 

Bibelläsning ses här på grund av argumentationen ovan som en handling som 

inte enbart har religiös eller utbildnings motivation utan även som en vana som överförts via 

socialisering till individen. Detta gör att studiet av uppväxtförhållanden blir intressant när man 

talar om bibelvanor. Dessutom kan människor med liknande sociala förhållanden komma att 

dela liknande vanor runt Bibeln, vilket gör det möjligt att kategorisera bibelläsarna utifrån 

bakgrund. 

6.1.2 Bakgrundens betydelse 
Bourdieu talar om kapitalformer som ackumuleras vid födsel beroende på sociala situationen 

man föds in i och kapital som man ackumulerar under ens egen livstid. Kapitalinnehavet hos 

en specifik individ placerar denne i en viss del av det sociala rummet. Individer som befinner 

sig nära varandra i det sociala rummet delar vanor och åsikter i högre grad än de som befinner 

sig långt ifrån varandra i det sociala rummet.  
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Denna teoretiska grund ger att personer som har tillskansat sig liknande kapital 

under uppväxten åtminstone till en början befann sig i samma del av det sociala rummet. 

Även om kapitalet som ackumuleras under livet ändrar positionen hos en individ bör man 

kunna urskilja ett samband mellan personer med lika bakgrund. Bourdieu talar om socialt, 

ekonomiskt och kulturellt kapital. När man talar om kapital ackumulering under uppväxten 

men riktning mot religiösa vanor och seder så rör man sig inom det kulturella kapitalet. Man 

kan här tala om att föräldrarnas kulturella kapital som rör religionen vandrar vidare till 

barnen. Om man följer Bourdieus teori så kan man peka på att personer som delar samma 

kulturella kapital vad det gäller religion bör ha samma vanor och åsikter gällande religionen, 

det som här är intressant är bibelläsningen.  

Från att säga att liknande kapital ger liknande vanor och åsikter är det ett stort 

steg till att säga vad dessa vanor och åsikter är. Detta kvarstår att göra, teoretiska diskussioner 

kring dessa vanors utformande kan naturligtvis bara bekräftas genom empiriska 

undersökningar. Trots detta kommer senare i detta kapital, teoretiska modeller att utformas för 

olika bibelläsare och deras åsikter/vanor, detta gör för att skapa en plattform från vilken det 

empiriska materialet kan analyserar och tolkas. Dessutom är förhoppningen att dessa 

teoretiska modeller ska hjälpa till att förtydliga samband i materialet. Likt Webers idealtyper 

kan skillnaderna mellan de teoretiska modellerna och verkligheten belysa och uppmärksamma 

viktiga samband. 

6.1.3 Social omgivning i vuxenlivet  
I och med att individen växer upp och får en mer fristående roll i samhället breddas den 

sociala kretsen. Föräldrarna eller vårdnadshavarna faller mer och mer bort som primär källa 

till normer och åsikter ju längre upp i åldrarna man kommer. Men dock avstannar inte 

förmedlingen av normer och åsikter till individen. Individen påverkas ständigt av det 

omgivande samhället och dess gällande normer och värderingar. Dessutom medverkar 

individen som en del i detta och vidare förmedlar de normer som är aktuella till omgivningen. 

Denna norm och värderingsöverföring sker i och med interaktion mellan individer.

 Den vuxna individen får som sagt influenser från sin omgivning gällande vad 

som är rätt och riktigt. Dessa influenser bör variera i och med vilken position som individen 

befinner sig på, i samhället. Exempelvis skiljer sig troligen hovets normer och värderingar i 

hög grad från soldatens. Dessa normer påverkar inte bara synen på samhället eller smak när 

det gäller konstföremål utan normerna gäller även vardagssituationer och vardagsagerande. 

Att helt avskärma sitt professionella liv från sitt vardagliga liv är svårt och antas bara ske i 
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undantagsfall. Vanligare kan det antas vara att de normer och värderingar som finns och 

sprids i den professionella sfären för en människa också sprider sig till det privata. Detta är 

dock inte en enkelsidig norm- och värderingsspridning utan även privatlivet kan antas sprida 

sig in i det professionella livet.  

 Värderingar överförs mellan människor i interaktion med varandra och detta kan 

antas ske även i det professionella livet, eftersom det professionella livet utgör en stor del av 

en vuxen individs vakna tid. Dessutom innebär det professionella livet ofta hög grad av social 

interaktion med andra människor som exempelvis kollegor eller kunder. I och med denna 

interaktion kan man tala om att människor likriktas vad det gäller normer och värderingar. Det 

professionella livet ses som separat från det privata, i den mening att normer och värderingar 

skiljer sig totalt inom samma individ beroende på vilken situation han eller hon för tillfället 

befinner sig i.  

 Resonemanget ovan ses som ett stöd för uppbyggnaden av en modell som 

använder sig av generaliseringar angående bibelläsningen och som utgår ifrån utbildning och 

yrke. 

6.1.4 Typiska bibelläsare  
Nedan kommer teoretiska bibelläsare att formuleras, dessa modeller av generaliseringar 

bygger inte på de empiriska data som finns redovisad i empiri delen av uppsatsen. Istället är 

dessa modeller teoretiskt formulerade utgångspunkter som sedan kommer omformuleras efter 

att ha jämförts med verkligheten (i detta fall empirisk data). 

 Med grund i den teoretiska diskussionen kommer 3 olika typer av bibelläsare att 

formuleras.  

1. Den arvsbetingade bibelläsaren  

2. Den självständige bibelläsaren  

3. Den traditionelle bibelläsaren 

 

Den första typen av bibelläsare som här formuleras är den arvsbetingade bibelläsaren. Denna 

modell innehåller individen som är starkt formad av sin religiösa bakgrund. Uppväxten antas 

innehålla återkommande besök på religiösa möten och ett väldigt frekvent bibelbruk. I och 

med en stark religiös uppväxt så antas denna person också besitta en bibelsyn som i hög grad 

av bokstavstros form. Personen ser Bibeln som en väldigt central del av den kristna tron och 

ser den som till stor del formad av gud om inte skriven av gud.  Individen antas läsa Bibeln 

ofta och då kortare stycken eftersom att lästillfällena är så pass många att längre stycken blir 
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opraktiskt. Personen antas tillhöra yrkeskategorier med låg akademisk grad och 

utbildningsnivån följer naturligtvis även detta. Detta motiveras av att en bokstavstro är lättare 

att upprätthålla om den inte utsätts för ny information som är av kritisk natur vilket akademisk 

utbildning i hög grad antas innehålla.  

Personen som antas finnas i denna grupp är alltså en person med låg akademiskt 

utbildning och yrkes roll, som kommer ur en stark religiös bakgrund. Denna individ kommer 

att se Bibeln som central i den kristna tron och uppfatta den i hög grad som en bokstavlig 

beskrivning av skeenden och sanningar. Till detta kommer att individen kommer att läsa 

Bibeln mycket ofta och då läsa kortare stycken. 

Den andra typen som här formuleras är den självständige bibelläsaren. Denna 

bibelläsare antas i motsats till den första sakna religiös bakgrund. Arvet från föräldrarna har 

inte innehållit något nämnvärt bruk av Bibeln eller besök på religiösa möten. Denna individ 

har själv kommit i kontakt med religionen av någon anledning. Möjliga anledningar kan vara 

social kontakt med grupper som är troende eller ett eget sökande efter religionen. Detta gör att 

denna typ av bibelläsare besitter högre utbildning än den föregående. Hög utbildning är dock 

inget krav, men heller ingen begränsning. Yrkesrollen bör vara en sådan som är medverkande 

i det sociala livet, alltså inte hemarbetande eller jordbrukare eftersom dessa till viss del kan 

anses vara mindre närvarande i det övriga samhället. Personen som saknar vanor från 

barndomen runt bibelläsningen kommer antagligen att inte läsa Bibeln dagligen. Bibelns roll 

kommer inte vara lika central som hos typen ovan, och den kommer inte heller att i lika hög 

grad ses som bokstavligt sann. 

Den sista typen av bibelläsare som analysen kommer att utgå ifrån är den 

traditionelle bibelläsaren. Denna bibelläsare är den som följer traditioner runt kristendomen 

som exempelvis högtider. Denna bibelläsare har under barndomen kommit i kontakt med 

Bibeln och kristendomen i hög grad kring högtider. Detta rör både läsning av Bibeln och 

besök på religiösa möten. En traditionell bibelläsare motiveras av de symboliska värden som 

traditioner bjuder. I Sverige är vissa kristna traditioner vanligt förekommande, dock antar vi 

att stark gruppnorm leder till ett större traditionsenligt uppträdande. Detta gör att yrken som 

egen företagare, lantbrukare och hemarbetare är mindre sannolika än andra yrkeskategorier. 

Detta eftersom de alla innehar en hög grad av självbestämmande och låg gruppnormalisering. 

Traditioner är en social företeelse och därför kommer gruppnorm att upprätthålla traditioner. 

Det symboliska värdet i traditionerna är en enkel väg till religionen utan att i sin vardag låta 

religionen få för stort inflytande. Bruket av Bibeln bör vara kopplat till traditionella högtider 
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och när den traditionella bibelläsaren läser, täcks längre stycken vid varje tillfälle, hela böcker 

eller kapitel. Den traditionella bibelläsaren antas tolka Bibeln symboliskt. 

Dessa modeller kan verka klena i och med att de i vissa fall lämnar variabler 

öppna. Detta är dock också ett antagande som kan falsifieras i och med att det i det empiriska 

materialet återfinns ett starkt samband där modellen inte förutspått något. 

6.2 Det empiriska materialets bibelläsare 
För att kunna ge en tydlig bild av den bibelläsare som kommer fram genom det empiriska 

materialet så kommer analysen av det empiriska materialet att redovisas efter de oberoende 

variablerna. Med andra ord kommer resultatet att delas upp i fyra kapitel där varje kapitel 

behandlar en variabel. Denna analys kommer senare att användas för att omformulera eller 

förkasta de typiska bibelläsarna som formulerades i kapitlet ovan. 

6.2.1 Utbildningens betydelse 

Folk- och grundskoleutbildade läser Bibeln oftare än andra grupper och då mindre stycken. 

De tror i högre grad än andra att Bibeln är bokstavligt sann, ofelbar och att det är Guds rena 

ord som förekommer. De tror även att skapelseberättelsen i första moseboken gick till som 

den beskrevs i högre grad än andra grupper. Denna grupp har starka åsikter gällande 

skillnaden mellan alternativen ”Bibeln är mycket viktig” och ”Bibeln är ganska viktig” och 

lutar starkt åt ”…mycket viktig”. 

Gruppen med större utbildning än folkskoleexamen men mindre än realexamen 

utmärker sig inte särskilt vid något annat än att de läser Bibeln oftast när de går i kyrkliga 

högtider av samtliga grupper. De framstår som svenska traditionalister som anser att Bibeln är 

symbolisk och förmedlar en vittnesbörd om Gud.  

Real-, flickskoleexamen och gymnasieexamen läser kortare avsnitt när det faller 

sig in. De ser Bibeln i högre grad som inspirerad av Gud, dock befinner de sig inte i någon 

ytterlighet vare sig bokstavstroende eller Bibelns ofelbarhet. 

De med studentexamen läser Bibeln när det faller sig in, när de väl läser blir det 

längre avsnitt. I högst grad av samtliga grupper anser de Bibeln förmedlar livsvisdom, i låg 

grad är de bokstavstroende.  

Universitet- och högskoleexamen läser ofta vid kyrkliga högtider, kortare avsnitt 

som är sammanhängande oberoende av kapitel- och versindelning. De tror i låg grad att 

Bibeln är bokstavligt sann utan tror att den är inspirerad av Gud eller förmedlar livsvisdom. 
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De tillhör den gruppen som i minst grad ser Bibeln som ofelbar, men samtidigt betonar de i 

högst grad Bibelns betydelse. 

De som studerar heltid tillhör en problematisk grupp. Detta beror på att det inom 

denna grupp ryms stor variation. Detta motiveras av att åldersgruppen som upptagits i 

undersökningen innefattar både individer som studerar högre utbildning (högskola, 

universitet) och de som studerar lägre utbildningar (gymnasiet). Detta skapar ett heterogent 

fällt av studenter. I högre grad än andra grupper läser de när det faller sig, de läser då allt från 

några kapitel till kortare avsnitt. I låg grad anser de att Bibeln är sann eller ofelbar och i 

relativt hög grad har de ej någon åsikt om vad man möter i Bibeln. Denna grupp anser i hög 

grad att Bibeln är ganska viktig men få anser att Bibeln är mycket viktig. 

Det verkar som att bilden som målats upp tidigare att de som har en högre 

utbildning i högre grad ifrågasätter Bibeln som bokstavlig. Detta antas bero på att den högre 

utbildningen ger en högre grad av influenser från grupper som har en mer skeptisk inställning 

till det skrivna ordet. Om man tittar på högskola och universitetsutbildade kan man anta att 

dessa i sin utbildning haft vissa moment som ifrågasätter forskning eller gammal kunskap. De 

som har en hög utbildning läser kortare stycken som hänger ihop oavsett kapitel indelning. 

Detta skulle kunna tolkas som en vana angående det skrivna ordet i och med att de själv delar 

in stycken efter innehåll snarare än kapitel och versindelning. På andra sidan spektrat finns de 

som har folkskola eller grundskola utbildning, dessa tillhör gruppen som oftare har en 

bokstavlig tolkning och tro på Bibeln. De läser oftare än de med högre utbildning och när de 

läser de kortare stycken. Att de läser kortare stycken kan till viss del antas bero på att de läser 

Bibeln ofta. Deras mer bokstavliga tolkning kan ses som motpolen mot den ifrågasättande 

högt utbildade läsaren. Utbildningen verkar alltså skapa en naturlig skepticism som visar sig i 

synen på Bibeln. 

6.2.2 Yrkets betydelse 

Ett samband som måste poängteras är sambandet mellan yrkeskategorierna och hur ofta man 

läser Bibeln, detta har en låg signifikans och därför bör kopplingar mellan dessa två variabler 

ses som svaga. 

Arbetare läser Bibeln oftast när det faller sig. Det verkar som att arbetarna är en 

kluven grupp, detta visas igenom att de befinner sig högt när det gäller bokstavlig tolkning av 

Bibeln och att de samtidigt befinner sig lägst angående Bibelns vikt.  

 Tjänstemän har i lägst grad jämfört med andra grupper en låg grad av 

bokstavstroende. De tycker dock att Bibeln är viktig men att den bör tolkas symboliskt. 
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 Lantbrukare betonar i jämförelse med andra att Bibeln är mycket viktig. De 

befinner något under andra grupper när det kommer till bokstavstro och verkar luta mot en 

symbolisk tolkning. De läser Bibeln förhållandevis ofta under högtider. 

 Den egna företagaren tillhör gruppen som i lägst grad tillsammans med 

tjänsteman ser Bibeln som bokstavligt sann. De läser Bibeln i samband med högtider och då 

kortare avsnitt. 

 Pensionären tror i högre grad än många andra att Bibeln är ofelbar och att den i 

hög grad är guds rena ord. De är den gruppen som i högst grad läser Bibeln varje dag och de 

tycker att den i hög grad är mycket viktig. 

Studerande tycker i låg grad att Bibeln är bokstavligt sann. De studerande läser 

Bibeln i väldigt låg grad vid högtider och verkar i hög grad läsa någon gång i månaden. Vilket 

ger en bild av oorganiserat läsande.  

Hemarbetande är den starkaste gruppen när det kommer till bokstavstro, de har 

det högsta medhållet på alla tre frågor som rör Bibelns sanning och koppling till gud. De läser 

Bibeln i hög grad Bibeln dagligen och när det läser så läser dem ett eller något kapitel. 

Arbetslösa ligger bland toppgrupperna när det kommer till bokstavstroende. De 

läser Bibeln förhållandevis ofta dagligen när de läser Bibeln är de den gruppen som oftast 

läser en eller några verser. De är den gruppen som i högst grad inte har någon åsikt om hur 

viktig Bibeln är. 

Pensionärer, hemarbetande, arbetare och arbetslösa förhåller sig liknande till 

Bibeln. I högre grad är de bokstavstroende och anser i högre grad att Bibeln är guds rena ord 

istället för en livsvisdom nerskriven av människan. Detta kan antas bero på att de befinner sig 

i en social miljö som bekräftar den bokstavliga synen på Bibeln. Man kan peka på att de 

antagligen inte umgås i en krets med lika hög täthet av människor vilket skapar en miljö med 

mindre frekvent ifrågasättande av världsbilden. Detta är inte något som kan anses bara drabba 

den religiösa världsbilden. Snarare är det så att alla världsbilder som konstant utsätts för kritik 

och granskning kommer att få problem att leva kvar hos en människa i en bokstavlig form. 

Man kan dessutom peka på pensionärers och hemarbetandes antagna höga ålder. 

Hemarbetarna antas ha en hög ålder i och med att denna sysselsättning inte ses som lika 

naturlig ju senare in på 1900-talet man kommer. Den höga åldern kan här antas medföra en 

bibelsyn och ett bibelbruk som i högre grad är traditionsbundet och som inte i lika hög grad är 

format av det moderna kommunikationssamhället.  

Tjänstemän, egna företagare och studerande tillhör en grupp som i högre grad 

ser Bibeln som symbolisk och i lägre grad ser Bibeln som bokstavlig. Detta kan antagligen 
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härledas till samma samband som ovan. I och med att dessa yrken kan antas i högre grad leva 

i värld med hög social täthet så kommer en eventuell bokstavlig, konkret och tydlig världsbild 

att hamna under hårt kritik. En social värld med hög täthet av nya kontakter skapar alltså en 

värld där fler åsikter möts. Eftersom tro och världsbild i hög grad handlar om åsikter snarare 

än fakta (vetenskapliga), kommer dessa världsbilder att bli utsatt för kritik. Upprätthållen 

kritik kommer över tid att avtrubba världsbildens strikta struktur. Till detta hör också att 

människor i tjänstemannens, den egna företagarens eller den studerandes värld i hög grad är 

centrerad runt arbetet och sysselsättning. Denna höga kontakt med en ekonomisk marknad 

och den materiella aspekten av världen kan också antas avtrubba en världsbild som i högre 

grad är riktat mot det metafysiska. 

6.2.3 Uppväxtens betydelse: Hur ofta Bibeln lästes i hemmet 

Bland dem som är uppväxta i ett hem där Bibeln ofta lästes har Bibeln en central roll. Detta 

visar sig genom att de ligger i toppen av dem som tycker att Bibeln bokstavligt sann, att den 

är guds rena ord och att skapelsen gick till som i Bibeln. De tillhör dessutom den grupp som 

läser Bibeln oftast. När de läser Bibeln så läser de i högst grad ett eller några kapitel. 

 De som i hemmet kom i kontakt med bibelläsning någon enstaka gång läser 

förhållandevis ofta när det faller sig in. När det kommer till bokstavstroende så befinner de sig 

i mitten av fältet. 

 De som kom i kontakt med Bibeln i samband med kyrkohögtider tycker att 

Bibeln är förhållandevis viktig. De anser att Bibeln i relativt hög grad att Bibeln är inspirerad 

av gud och inte bokstavlig. När de läser så läser de kortare avsnitt och detta sker oftare än 

andra i samband med kyrkliga högtider. 

 Av de som aldrig eller nästan aldrig kom i kontakt med Bibeln i hemmet har 

Bibeln lägst betydelse av de aktuella grupperna. De tenderar att tycka att Bibeln är symbolisk 

och att Bibeln innehåller livsvisdom och inte guds rena ord. De läser Bibeln när det faller sig 

in.  

Det finns starka samband mellan Bibelns roll i ens uppväxt och hur man senare i livet 

använder och ser på Bibeln. När Bibeln förekommer ofta i uppväxten är sannolikheten högre 

att man även senare i livet innehar en central och aktiv bild på Bibeln och att man brukar den 

ofta och då läser mindre stycken. Att man läser mindre stycken kan kopplas till att man läser 

den ofta, eftersom att läsa Bibeln ofta och långa stycken hade skapat i det närmaste ett 

beteende som liknar bibelstudier. Kopplingen mellan en uppväxt med hög närvaro av 

bibelläsning och ett vuxet liv med hög bibelläsning motiveras tydligt teoretiskt. Den höga 
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frekvensen i uppväxten förs vidare till barnet i och med att vanor och rutiner skapas som 

ramar för världen. Dessa ramar blir en del av barnet som senare lever vidare i vuxenlivet. 

Eftersom att dessa ramar inte bara är handlingsmässiga utan även är av ideologisk typ 

förmedlas även en livssyn. Detta synliggörs tydligt i att individer med en stark bibelläsning i 

barndomen dessutom har en syn som är av typen bokstavstroende. Diskussionen ovan (kapitel 

6.2.2) menade att en omväxlande och informationstät omgivning kan agera avtrubbande mot 

en bokstavstro, detta gäller även här. I detta samband kan man anta att ett barn inte utsätts för 

en högt ifrågasättande omgivning utan förmedlas en homogen syn från sin uppväxtmiljö 

vilket möjliggör att den bokstavliga tron befästs. I och med att uppväxtens värderingar och 

vanor förmedlas till barnet kan man också se att det som i lägre grad kom i kontakt med 

Bibeln inte heller har samma starka vanor. Detta kan också ha att göra med att personer som 

ofta läser Bibeln har en starkare syn på Bibelns vikt och ger den större betydelse, vilket leder 

till högre grad av bokstavstro. 

 En grupp som dock ligger utanför detta samband, det är den grupp som under 

sin barndom aldrig eller nästan aldrig upplevde bibelläsning i hemmet. Trots att sambandet 

inte kan kopplas direkt eftersom att detta skulle innebära att barn som aldrig hade kontakt med 

Bibeln inte heller har det i vuxenlivet skulle ha detta, så finns det en koppling. En individ som 

själv tagit kontakt med Bibeln och börjat läsa den saknar en fast ram för hur detta skall se ut 

och hur man skall göra detta. Eftersom personen själv sökt sig till Bibeln eller kretsar som 

använder sig av Bibeln kan man anta att det föreligger en sökande natur hos individen. Detta 

argument leder till att individen inte i lika hög grad får en bokstavstro och att relationen till 

Bibeln inte blir lika frekvent eftersom vanor kring läsandet saknas. 

6.2.4 Uppväxtens betydelse: Hur ofta föräldrarna besökte religiösa möten 

De vars föräldrar regelbundet besökte gudstjänster eller möten ligger i topp när det gäller hur 

ofta man läser Bibeln. Denna grupp läser dessutom i högst grad ett eller några kapitel. När 

man tittar på deras bibelsyn ser man att de tydligt är den grupp som har högst grad av 

bokstavstroende och är den grupp som ger Bibeln högst vikt. 

 De vars föräldrar besökte möten någon enstaka gång saknar tydlig uppfattning 

om Bibeln. De är den grupp som i högst grad läser en eller några verser när de läser Bibeln. 

 De vars föräldrar besökte möten vid kyrkohelger tycker att Bibeln är 

förhållandevis viktig (ganska viktig). De läser en eller några verser när det väl läser och läser 

oftast vid kyrkohögtider. De uppfattar Bibeln som symbolisk. 
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 De vars föräldrar aldrig eller nästan aldrig besökte möten har en låg grad av 

bokstavstroende. De läser Bibeln oftare än andra när det faller sig och förhållandevis sällan 

vid kyrkohögtider. De tillskriver Bibeln en låg betydelse i förhållande till andra. 

 Förekomsten av Bibeln i uppväxtmiljön hade starkt samband med hur ens 

bibelsyn och bibelbruk var i vuxenlivet, likaså är det med denna variabel. Grupperna vars 

föräldrar ofta besökte gudstjänster och möten visar en hög grad av tro till Bibeln som 

bokstavligt sann, de använder Bibeln frekvent och sätter högt värde till Bibeln. I fallande grad 

minskar denna bokstavliga tro och värdesättning i förhållande till föräldrarnas besöksfrekvens 

av religiösa möten. Grupperna vars föräldrar i mindre grad besökte gudstjänster och möten 

(ända tills de föräldrar som aldrig eller nästan aldrig besökte dessa möten) har gett mindre 

effekt ur ett bibelsyn- och bibelbruksperspektiv, dessa grupper använder Bibeln när det faller 

sig in, tolkar den symboliskt och sätter mindre vikt vid Bibelns betydelse. Uppväxtmiljön har 

präglat bibelbrukaren genom socialisation och värdegrund till att ha en syn starkt präglad av 

uppväxtförhållandena. I uppväxten skapar socialisationen grunden för många sätt att bruka 

och se på Bibeln. Likväl som brukandet av Bibeln i barndomshemmet har en stark påverkan i 

ovanstående punkt (6.2.3) präglar även föräldrarnas rutiner vid gudstjänster och möten ens 

syn på Bibeln och hur man brukar Bibeln.  

6.3 Bibelläsaren 
I kapitel 6.1.4. formulerades tre teoretiska bibelläsare, dessa kommer här att diskuteras 

igenom i och med analysen av det empiriska materialet i 6.2. Nedan återges de tre olika 

typerna: 

1. Den arvsbetingade bibelläsaren  

2. Den självständige bibelläsaren  

3. Den traditionelle bibelläsaren 

  
Den arvsbetingade bibelläsaren ges stöd i och med det empiriska materialet. Man kan se att 

låg utbildningsgrad, stark religiös bakgrund och avskildheten från samhället ger 

förutsättningar för en läsare som håller Bibeln som en central del i sin tro och dessutom ger 

den en bokstavlig tolkning. Skillnaderna mellan den teoretiska modellen och verkligheten har 

möjligheten att visa sig på individ nivå men det finns starka trender i det empiriska materialet 

som stöder modellen. Ett brott mot en stark religiös uppväxt förutsätter att individen ges 

antingen genom personliga egenskaper eller genom omvärldens inflytande en möjlighet att 

bryta ett tidigt vanemönster och en starkt grundad bibelsyn. Exempel på detta skulle kunna 
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vara att personen genom utbildning, yrke eller annan socialförändring finner sig i en situation 

som ifrågasätter bibelsynen och bibelbruket eller omformar detta via mindre modifieringar. 

Om individen däremot inte sätts i dessa situationer ses det som mindre sannolikt att en 

modifiering i vanorna sker. Det finns dock i det moderna samhället ett konstant 

informationsflöde som är betydlig högre än vad det varit tidigare sekel, detta öppnar dörren 

för att vanor och värderingar kan ändras. I och med det högre informationsflödet utsätts 

individen för fler situationer som möjliggör kontakt med situationer och personer som kan ha 

ett förändrande inflytande. Den arvsbetingade bibelläsaren minskar alltså möjligheten att 

fortleva i och med att samhällets informationsflöde ökar. Detta får inte tolkas som att 

bokstavstron inte kan överleva informationsflöden, men att den däremot kommer att vara 

tvungen att i högre grad möta kritik eller i högre grad medvetet dra sig undan det 

accelererande informationssamhället. 

 Den självständige bibelläsaren förekommer i materialet dock ej lika starkt som 

väntat. De är relativt högutbildade (gymnasieexamen till universitetsexamen) och läser Bibeln 

sporadiskt när det faller sig. Tolkar Bibeln symboliskt och går snarare mot att det är 

livsvisdom som förmedlas än att det är Guds rena ord som förmedlats. De har i vuxen ålder 

sökt sig närmare Bibeln och av olika anledningar börjat läsa Bibeln mer eller mindre 

regelbundet. Inte bara yrkeskategorierna och utbildningsnivån är modern, denna typ av 

bibelläsare tolkar också Bibeln symboliskt. Deras bibelläsning kännetecknas av att de i hög 

grad läser bibelstycken som är oberoende av kapitel och vers indelningar. Den symboliska 

tolkningen och dess koppling till ett modernare synsätt ligger i det att en sådan koppling 

lättare överlever kritik i och med den mer personliga innebörden. En symbolisk tolkning är 

lättare att försvara i och med att den är lättare att angripa, detta genom att den i hög grad vilar 

på en subjektiv grund. Att läsa Bibeln oberoende av kapitel och vers indelning tyder också på 

ett brott mot regler. I och med att inte följa outtalade läs instruktioner som kapitel och verser 

utgör så överlämnas tolkningen i högre grad till läsaren. Detta sätter färdiga tolkningar i en 

situation som gör att läsaren lättare kan gå ifrån dessa. 

 Den traditionella bibelläsaren är främst styrd av uppväxten. Ifall föräldrarna 

besökte många gudstjänster och möten ökar sannolikheten att barnet utvecklas till en 

traditionell bibelläsare. Till skillnad från den teoretiska modellen av ”den traditionella 

bibelläsaren” gick det inte att dra några slutsatser kring yrkesgrupp. Det verkar som att den 

traditionella bibelläsaren kan tillhöra ett stort spektra av utbildnings- och yrkeskategorier. Den 

traditionella synen på bibelläsning och den symboliska bibelsynen som följer detta beteende 

är grundad i uppväxten. Detta ger det vuxna livet mindre möjligheter att modifiera vanorna, 
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dock dras här inga slutsatser angående hur ofta de traditionella vanorna helt enkelt faller bort. 

Tydligt är att de vanor och rutiner som grundats i barndomen utgör en mycket start 

tolkningsram för beteenden även i vuxenlivet. Kopplingen mellan att läsa vid högtider och att 

ha en symbolisk bibelsyn antagligen i frånvaron av vardagsbruk. I och med ett vardagsbruk så 

ges Bibeln en centralare roll i livet, vilket också skapar möjligheten att den får en mer 

betydande roll. Det verkar orimligt att en person som ”bara” läser Bibeln vid högtider 

samtidigt är av åsikten att den ordagrant beskriver sanning om världen, dess uppkomst och 

guds budskap till människan. Denna åsikt om Bibeln bör skapa en starkare koppling mellan 

individen och boken.  
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Bilaga 1 
 

Bibelbruk:  

• Ungefär hur ofta läser Du Bibeln? (fråga 20.) 

1. Aldrig eller nästan aldrig. 

2. Någon enstaka gång vid de stora kyrkliga högtiderna, som advent, jul och påsk. 

3. Någon enstaka gång, när det faller sig. 

4. Några gånger i månaden. 

5. Några gånger i veckan. 

6. Varje dag. 

Alla som svarade alternativ 1 på fråga 20 hänvisas att ”stanna här, stoppa formuläret i 

svarskuvertet och posta det.”. Detta för att fortsättningen endast var till för de som läser 

Bibeln någon enstaka gång eller oftare. De som läser Bibeln nog ofta hänvisas vidare till fråga 

21. Det är av denna fråga (fråga 20 i delstudie 6) vi avgränsat och definierat bibelläsare i 

denna uppsats. 

 

• När Du läser Bibeln, hur stora avsnitt eller hur stora bitar brukar Du läsa åt gången? 

(fråga 22.) 

1. En eller några verser. 

2. Ett kortare avsnitt som hänger ihop oberoende av vers- eller kapitelindelning. 

3. Ett eller några kapitel. 

4. Ett längre avsnitt eller en hel bibelbok (t ex ett brev). 

 

Bibelsyn: 

• Det finns olika sätt att se på Bibeln. Vilken av följande uppfattningar ligger närmast 

Din egen? (fråga 17) 

1. Bibeln är Guds rena ord och därför är den bokstavligen sann. 

2. Bibeln har inspirerats av Gud men den är skriven av människor och måste därför 

tolkas på nytt i varje tid. 

3. Bibeln innehåller mycken livsvisdom men Gud har inte påverkat den på något 

speciellt sätt. 

4. Bibeln är bara en vanlig bok. 

5. jag har ingen uppfattning om detta. 
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• Hur viktig eller oviktig anser Du att Bibeln är? (fråga 18) 

1. Mycket viktig. 

2. Ganska viktig. 

3. Varken viktig eller oviktig. 

4. Ganska oviktig. 

5. Mycket oviktig. 

 

• Vilken av följande uppfattningar om Bibeln ligger närmast Din egen? (fråga 31) 

1. Bibeln är Guds egna och direkta vittnesbörd om sig själv. 

2. Bibeln är människors vittnesbörd om sin erfarenhet av Gud.  

 

• Anser du att Bibeln är ofelbar? (fråga 33) 

1. Ja. 

2. Nej. 

 

• Vilket av följande påståenden om skapelseberättelsen i första Mosebokens första 

kapitel ligger närmast Din egen uppfattning? (fråga 34) 

1. Skapelsen tillgick precis eller nästan precis så som texten säger. 

2. Texten skall inte uppfattas som en beskrivning av skapelseförloppet utan som ett 

uttryck för att Gud har skapat allt, att människan skall råda över skapelsen och att hon 

är ställd under Guds bud. 

 

• Vilket av följande två påståenden uttrycker bäst Din uppfattning om vad man möter i 

Bibeln? (fråga 36) 

1. I Bibeln möter jag Guds egna ord. 

2. I Bibeln möter jag vittnesbörd om gud. 
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