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The purpose in this paper is to examine in which extent students in the Swedish gymnasium 

use film and tv (with a special focus on the Norwegian youth series SKAM) as a resource to 

create religious meaning and interpretation of life in the aspects of their view on e.g. 

knowledge, society, cosmology and theology. To examine this I have used a web survey 

which were completed by 139 pupils from different programs in the grades 1 to 3. As goes for 

theory I have used Stig Hjarvards thoughts about meditiazation and banal religion. This study 

has shown that students, whatever they are male, female, “traditional” believers or non-

believers, uses film and tv in a high degree when it comes to create religious meaning and 

interpretation of life. I have also been able to prove that popular culture in the form of film 

and television has a much greater presence in the students’ life than many kinds of 

“traditional” religious practices. Quite interesting is that both women and believers seems to 

rely on film and tv in a higher frequency than the other two groups when it comes to these 

kinds of questions. This is interesting because the result is somewhat different from earlier 

research. All in all, the result of this study confirms e.g. Mia Lövheim’s thoughts that young 

people are not less religious today than they were before, but instead have developed a more 

“detraditionalized” form of religiosity. And also that “traditional” religious authorities today 

have lost its monopoly on the religious minds of the youth through mediatization and that 

media and popular culture now must be seen as a religious authority by itself. 
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1.	INTRODUKTIONSKAPITEL	

1.1.	Inledning	 	

Det är nog närmast ingen som har kunnat gå miste om att det för ett par år sedan kom ut en 

norsk ungdomsserie vid namn SKAM (2015).1 Året därpå började serien att sändas på SVT 

och det kändes som att allt fullkomligt exploderade; ”hypen” var ett faktum. Motsträvig som 

jag ibland kan vara avfärdade jag snabbt serien som en trist ungdomsserie utan något större 

underhållningsvärde. Men även om jag själv inte tittade på SKAM var det svårt att undvika 

serien eftersom den gjorde ett nästan monumentalt avtryck på mer eller mindre allt i min 

omgivning. Flödet i sociala medier var fullkomligt späckat med klipp och referenser till serien 

och nästan vart jag än vände mig kunde jag höra människor som ”snakket norsk”. Ungefär 

samtidigt var jag även ute på en av mina praktikperioder under lärarutbildningen och det slog 

mig att det var väldigt många av tjejerna i varje klass som vid den här tiden hade rödmålade 

läppar och platinafärgat hår (senare fick jag berättat för mig att det var så karaktären Noora i 

SKAM såg ut). Mellan varje säsongsavslutning tycktes hypen lägga sig lite men i tid med att 

det kom ut nya avsnitt blossade den upp igen. Inför den fjärde och sista säsongen kunde jag 

inte streta emot längre och bestämde mig för att ge SKAM en chans och det dröjde inte 

många avsnitt innan jag förstod varför det är så många som fullkomligt älskar serien. På ett 

närmast trollbindande sätt tog den upp teman som inte bara ungdomar kan känna igen sig i. 

Temat för den fjärde säsongen var inget mindre än religion och efter att ha sträckkollat alla 

avsnitt var jag alldeles proppfylld med nya intryck. Flera av de tankar och åsikter om bl.a. 

religion, samhället och världen som karaktärerna förmedlade upptäckte jag hade nu överförts 

till min egen livstolkning. Strax därefter bestämde jag mig för att skriva den här uppsatsen. 

 

1.2.	Problemformulering	och	syftesbeskrivning	

Vad är egentligen religion? Mia Lövheim, professor i religionssociologi, skriver att om man 

hade ställt den här frågan till en svensk man eller kvinna under 1900-talets början skulle man 

med all sannolikhet fått ett svar i stil med ”kyrkan mitt i byn”. Detta menar hon vore i sig inte 

något märkligt eftersom kyrkan länge haft en tydlig närvaro i nästan allt som hade att göra 

med samhällets skötsel och utveckling. Men i takt med att samhället har förändrats (och så 

                                                
1	SKAM	(IMDb)	–	https://www.imdb.com/title/tt5288312/?ref_=fn_al_tt_1	(hämtad	2018-11-19)	
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även religionens inflytande) har svaret på vad religion faktiskt är blivit allt knepigare att svara 

på.2  

Dagens forskning har visat på att denna typ av ”traditionell” religion har kommit att 

minska avsevärt i stora delar av världen (framförallt i norra Europa) och att många människor 

istället har utvecklat en mer privat form av religiositet frikopplad från de stora religiösa 

organen.3 Detta innebär att forskare som på allvar är intresserade av att undersöka och förstå 

religion i samtiden måste vara beredda på att också rikta sökarljuset mot sådant som normalt 

sett kanske inte uppfattas som religion men som ändå har en betydelsefull funktion för 

människors sätt att komma till rätta med existentiella frågor och mening i tillvaron.4 

Forskningen kring religion och media har exempelvis visat att populärkulturen kan ha just en 

sådan funktion. Därtill har man kunnat se att populärkulturen i många fall har tagit över 

produktionen av de ”stora berättelserna” som tidigare har försetts av traditionell religion, 

något som gäller inte minst hos unga.5 Detta betyder att frågor och diskussioner om religion 

idag även måste omfatta sådant som film, tv, musik, internet och datorspel lika mycket som 

t.ex. Gud och Bibeln.6 Trots det skriver Pierre Wiktorin, universitetslektor i 

religionsvetenskap, att det än idag är många inom både akademin och de religiösa samfunden 

som ser ner på den här typen av forskning.7  

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, skriver att ett annat ofta förbisett ämne 

inom religionsvetenskapen är forskning om ungas religiositet. Han menar att om man idag vill 

förstå hur människor förhåller sig till religion är det absolut nödvändigt att inte glömma bort 

eller negligera de unga eftersom deras religiositet i många fall skiljer sig från sina föräldrars 

vilka oftare präglas av mer ”traditionella” former av religion.8 Genom att studera ungas 

religiositet kan man inte bara få en bättre förståelse av religion idag men också en indikation 

                                                
2	Lövheim,	Mia,	Sökare	i	cyberspace:	ungdomar	och	religion	i	ett	modernt	mediesamhälle,	Cordia,	Stockholm,	
2007,	ss.	28-29.	
3	Ibid.,	s.	29.	
4	Ibid.,	s.	30;	Geels,	Antoon,	Wikström,	Owe,	DeMarinis,	Valerie,	Hermanson,	Jan	&	Junus,	Petra,	Den	religiösa	
människan:	en	introduktion	till	religionspsykologin,	3.,	[uppdaterade	och	omarb.]	utg.,	Natur	&	kultur,	Stockholm,	
2012,	s.	21.	
5	Lövheim,	Mia.	Religiös	identitet	på	Internet.	I	Talande	tro:	ungdomar,	religion	och	identitet,	Larsson,	Göran	
(red.),	ss.	119-141.	Lund,	2003,	s.	125;	Larsson,	Göran.	Talande	tro:	Ungdomar,	religion	och	identitet.	I	Talande	
tro:	ungdomar,	religion	och	identitet,	Larsson,	Göran	(red.),	ss.	13-22.	Lund,	2003,	s.	19.	
6	Lövheim,	Mia,	Sökare	i	cyberspace:	ungdomar	och	religion	i	ett	modernt	mediesamhälle,	Cordia,	Stockholm,	
2007,	ss.	208-210.	
7	Wiktorin,	Pierre,	Religion	och	populärkultur	[Elektronisk	resurs]	:	från	Harry	Potter	till	Left	Behind,	Sekel,	Lund,	
2011,	s.	26.	
8	Larsson,	Göran.	Talande	tro:	Ungdomar,	religion	och	identitet.	I	Talande	tro:	ungdomar,	religion	och	identitet,	
Larsson,	Göran	(red.),	ss.	13-22.	Lund,	2003,	13.	
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på hur den kommer att se ut i framtiden.9 Därför hoppas jag att med denna uppsats, vars syfte 

är att undersöka i vilken utsträckning gymnasielever använder sig av film och tv som en 

resurs till religiöst meningsskapande och livstolkning, kunna göra ett bidrag både till 

forskningen om religion och populärkultur men också om religion och unga. 

 

Mina frågeställningar är:   

 
1. I vilken utsträckning använder gymnasieelever sig av film och tv (och i synnerhet webb-serien SKAM) 

som resurs för religiöst meningsskapande och livstolkning?  

2. Finns det några markanta skillnader mellan å ena sidan män och kvinnor, å andra sidan ”traditionellt” 

troende och icke-troende när det kommer till användning av film och tv som resurs för religiöst 

meningsskapande och livstolkning? 

 

Min hypotes är att populärkultur i form av film och tv kommer att visa sig vara en stor 

resurs för religiöst meningsskapande och livstolkning inom samtliga grupper men att min 

undersökning kommer att visa att SKAM påverkar kvinnor i högre grad än män.  

                                                
9	Lövheim,	Mia,	Sökare	i	cyberspace:	ungdomar	och	religion	i	ett	modernt	mediesamhälle,	Cordia,	Stockholm,	
2007,	s.	24.	



 8 

2.	MATERIAL	OCH	METOD	

Jan Trost, professor i sociologi, skriver att när en frågeställning handlar om antingen hur ofta, 

hur många eller hur vanligt någonting är bör man använda sig av en kvantitativ metod, medan 

om det däremot handlar om att tolka, förstå eller upptäcka mönster kan vara bättre med en 

kvalitativ metod.10 Eftersom syftet med den här uppsatsen framförallt handlar om att mäta 

saker, dvs. gymnasieelevers användning och upplevelser av film och tv som en resurs för 

religiöst meningsskapande och livstolknig har jag valt att använda mig av en kvantitativ 

metod i form av webb-enkäter. 

 

2.1.	Webb-enkäter	

För att kunna säga något om gymnasieelever som grupp måste jag samla in data från ett 

ganska stort antal respondenter. Martyn Denscombe, professor i samhällsvetenskap, skriver 

att ett bra verktyg för det är att använda någon form av frågeformulär.11 Jag har i det här fallet 

valt att använda mig av s.k. ”semi-strukturerade” webb-enkäter. Med semi-strukturerade 

menar jag att jag har använt mig av både fasta- och öppna frågor. Ett exempel på fasta frågor 

är t.ex. kryssfrågor med redan fastställda svarsalternativ redo att fyllas i, medan öppna frågor 

låter respondenten själv formulera sitt svar.12 Denscombe skriver att det finns både för- och 

nackdelar med båda sorters frågor. Fördelen med fasta frågor menar han är att de genererar 

standardiserade och lätt jämförbara svar eftersom de vanligtvis är enklare att både besvara och 

analysera. Nackdelen är däremot att den data man samlar in ofta tenderar att bli ganska 

onyanserad. Respondenterna har även mindre möjlighet att ge ett svar som faktiskt återspeglar 

verkligheten såvida det inte finns ett svarsalternativ som överensstämmer med deras 

inställning eller förhållande.13 Öppna frågor å andra sidan ger respondenten en större frihet 

men de kan ibland upplevas avskräckande eller ”jobbiga” att besvara vilket kan resultera i att 

många avstår från att svara på frågan överhuvudtaget.14 Det enklaste hade kanske varit att 

bara använda fasta frågor men eftersom jag till viss del även var intresserad av vad eleverna 

tagit fasta på när det kommer till SKAM kände jag mig tvungen att även ha med ett par öppna 

                                                
10	Trost,	Jan	&	Hultåker,	Oscar,	Enkätboken,	5.,	[moderniserade	och	rev.]	uppl.,	Lund,	2016,	s.	23.	
11	Denscombe,	Martyn,	Forskningshandboken:	för	småskaliga	forskningsprojekt	inom	samhällsvetenskaperna,	2.	
uppl.,	Lund,	2009,	s.	208.	
12	Ibid.,	s.	221.	
13	Ibid.,	ss.	221-222.	
14	Trost,	Jan	&	Hultåker,	Oscar,	Enkätboken,	5.,	[moderniserade	och	rev.]	uppl.,	Lund,	2016,	s.	74;	Ibid.,	s.	77.	
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frågor i enkäten. För att minimera bortfall valde jag däremot att placera de öppna frågorna 

som frivilliga följdfrågor som respondenten kunde hoppa över om de skulle vilja. 

För min del har valet av en webb-enkät inneburit flera fördelar. För det första har det 

varit ett mer kostnadseffektivt alternativ jämfört med t.ex. post-enkäter (som kan bli väldigt 

dyra) eftersom jag nu har sluppit skriva ut kopior av enkäten, köpa kuvert, porto osv. För det 

andra har det webb-baserade enkätprogrammet (Survio) jag använt mig av varit till en stor 

hjälp med sina olika typer av inbyggda kontrollverktyg. Dessa verktyg har både underlättat 

för eleverna under tiden de besvarade enkäten (bl.a. genom möjligheten att använda 

interaktiva frågor) men också för att säkerställa att eleverna svarade på alla frågor jag ville att 

de skulle besvara (vilket inte går att kontrollera på samma sätt med post-enkäter).15 

Enkätprogrammet har också hjälpt mig spara in värdefull tid genom att registrera flera av 

svaren åt mig. Tid som jag annars hade behövt lägga på efterarbete och sammanställning av 

materialet. 

 

2.2.	Urval	och	avgränsningar	

Trost skriver att det bästa när man vill ta reda på något om en grupp är att studera samtliga 

medlemmar i den grupp man har för avsikt att undersöka, dvs. en totalundersökning. Denna 

typ av undersökning ger en hög grad av representativitet och fungerar bra om gruppen man är 

intresserad av inte är särskilt stor. Men om den är av ett större slag kan en totalundersökning 

lätt komma att bli alldeles för kostsam och tidskrävande att genomföra. Detta menar han gör 

att forskare ofta tvingas att göra ett urval.16 Vilket även gäller i min egen forskning då jag av 

förklarliga skäl varken haft tid eller resurserna att omfatta alla gymnasieelever i Sverige i den 

här typen av arbete (examensarbete 15 hp). 

Istället har jag valt att göra ett s.k. bekvämlighetsurval genom att vända mig till två 

medelstora gymnasieskolor närliggandes mitt universitet i södra Sverige. Anledningen till 

varför jag valde skolor nära mig har delvis att göra med att det redan fanns ett samarbete 

mellan skolorna i fråga och mitt universitet vilket jag hoppades skulle bidra till att rektorer 

och lärare skulle vara mer välvilliga till att ta emot mig och låta sina elever delta i 

undersökningen. Detta har i sin tur gett mig möjligheten att besöka eleverna i deras klassrum 

och på plats be dem att fylla i min enkät. Att använda sig av ett bekvämlighetsurval har 

emellertid också sina nackdelar och Denscombe skriver att icke-slumpmässiga val 

                                                
15	Trost,	Jan	&	Hultåker,	Oscar,	Enkätboken,	5.,	[moderniserade	och	rev.]	uppl.,	Lund,	2016,	s.	135;	Ibid.,	s.	144.	
16	Ibid.,	s.	37.	
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oundvikligen resulterar i en aningen mindre grad av representativitet än om valet vore helt 

och hållet slumpmässigt.17  

Väl ute på skolorna har jag valt ut sammanlagt åtta klasser från både 

högskoleförberedande- och yrkesförberedande program varpå jag sedan har gjort ett 

ettstegsurval och bett alla elever i klasserna att svara på enkäten. Anledningen till varför jag 

har valt klasser från olika program är för att göra materialet mer representativt för hela den 

grupp elever jag senare i viss mån kommer att vilja uttala mig om.18 Klasserna jag har besökt 

bestod av elever från antingen årskurs 1 eller 3 och var från följande program: 

Teknikprogrammet, Hantverksprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska 

programmet, Handels- och administrationsprogrammet samt Fordons- och 

transportprogrammet/Industritekniska programmet. Jag besökte en klass per program förutom 

vid Handels- och administrationsprogrammet och Fordons- och 

transportprogrammet/Industritekniska programmet där jag besökte två.19  

 

2.3.	Reliabilitet	och	validitet	

Med reliabilitet menas att en mätning är tillförlitlig eller ”stabil” och inte utsatt för olika 

former av slumpinflytelser. Trost skriver att saker som påverkar reliabiliteten i en 

undersökning kan vara sånt som att alla respondenter svarar på samma frågor, tillfrågas under 

liknande omständigheter eller är på samma humör.20 Elevernas humör eller inställning till 

enkäten är dessvärre inget jag har kunnat styra över men det jag har kunnat göra har varit att 

se till att eleverna har fått svara på enkäten under liknande omständigheter genom att besöka 

dem ute i deras klassrum och där bett dem svara på enkäten. Eleverna har dessutom kunnat 

besvara enkäten helt anonymt vilket jag hoppas har kunnat bidra till att de känt sig trygga att 

svara så sanningsenligt som möjligt. Innan jag delade ut enkäten till eleverna lät jag även göra 

en mindre pilotstudie där vänner och bekanta fick test-köra enkäten för att säkerställa att 

frågorna var så tydligt formulerade som möjligt. Efter pilotstudien omarbetades ett par av 

enkätfrågorna och jag lade till korta förtydligande tillägg där det behövdes och plockade bort 

en del krångliga ord för att göra frågorna enklare att förstå. 

                                                
17	Denscombe,	Martyn,	Forskningshandboken:	för	småskaliga	forskningsprojekt	inom	samhällsvetenskaperna,	2.	
uppl.,	Lund,	2009,	ss.	36-37.	
18	Trots	mina	ansträngningar	lyckades	jag	inte	att	få	en	helt	jämn	fördelning	mellan	programmen	utan	främst	
klasser	från	yrkesförberedande	program.	
19	Anledningen	till	varför	jag	har	valt	att	räkna	ihop	Fordons-	och	transportprogrammet	och	Industritekniska	
programmet	har	att	göra	med	att	eleverna	vid	besökstillfället	läste	tillsammans	med	varandra	och	att	det	då	var	
väldigt	få	elever	(7	st.)	som	kom	från	Industritekniska	programmet.	
20	Trost,	Jan	&	Hultåker,	Oscar,	Enkätboken,	5.,	[moderniserade	och	rev.]	uppl.,	Lund,	2016,	ss.	61-62.	
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Trost skriver också att om det är många som missuppfattar en fråga har frågan inte bara 

en låg grad av reliabilitet utan också en låg grad av validitet. Validitet handlar om att en fråga 

ska mäta det den är avsedd att mäta, vilket den inte gör om slumpen är avgörande för hur 

respondenten svarar.21 För att få svar på mina frågeställningar anser jag att jag har använt mig 

av relevanta enkätfrågor. Däremot har jag av tidsmässiga skäl medvetet valt bort att analysera 

en del frågor jag ställde till eleverna men det är inget som jag tror påverkat validiteten i mitt 

arbete. Genom att skriva tydligt har jag också vidtagit lämpliga försiktighetsåtgärder så att 

alla elever ska kunna förstå frågorna på det sätt som varit avsett. Om detta lyckats är dock 

inget jag kan vara helt säker på då det alltid finns en risk att enstaka elever tolkat frågorna 

annorlunda. 

 

2.4.	Bortfall	

Denscombe skriver att det normalt sett brukar det vara en ganska låg svarsfrekvens på alla 

former av enkätundersökningar och att en grov tumregel är att samhällsforskare som använder 

sig av enkäter ofta får vara nöjda om uppemot 20,0 % svarar på enkätformuläret.22 För att 

försöka minimera bortfallet har jag valt att besöka eleverna i deras klassrum och där och då 

dela ut en länk till webb-enkäten för att försäkra mig om att alla närvarande har fått den. 

Enkäten kunde sedan fyllas i på antingen en dator eller mobiltelefon med tillgång till internet. 

Enkäten var helt och hållet frivillig och men alla elever som närvarade vid mina besök valde 

att delta. Efteråt var det också ytterligare ett par som fyllde i den efter att jag skickat ut 

påminnelser via e-post till elevernas klassföreståndare. Totalt fick jag in 139 svar av 188 

möjliga och uppnådde därmed en svarsfrekvens på 73,9 %. Av de som svarade var det 73 som 

definierade sig som män, 64 som kvinnor och 2 som varken eller. Svarsfrekvensen i de olika 

programmen såg ut som följande: 

 
Tabell 1: Svarsfrekvens i programmen 

Program: Totalt antal elever i klassen: Antal som svarade: 

Teknikprogrammet (n = 25) (20) 80,0 %  

Hantverksprogrammet (n = 15) (12) 80,0 % 

Barn- och fritidsprogrammet (n = 26) (17) 65,4 % 

Estetiska programmet (n = 27) (23) 85,2 % 

                                                
21	Trost,	Jan	&	Hultåker,	Oscar,	Enkätboken,	5.,	[moderniserade	och	rev.]	uppl.,	Lund,	2016,	s.	62.	
22	Denscombe,	Martyn,	Forskningshandboken:	för	småskaliga	forskningsprojekt	inom	samhällsvetenskaperna,	2.	
uppl.,	Lund,	2009,	s.	27.	
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Handels- och 

administrationsprogrammet 

(n = 53) (35) 66,0 % 

Fordons- och 

transportprogrammet/Industritekniska 

programmet 

(n = 42) (32) 76,2 % 

 

För att veta om svarsfrekvensen är rimlig skriver Denscombe att man kan titta på 

liknande undersökningar.23 Jag jämförde med Tomas Axelsons doktorsavhandling (se 4.1. 

Film och mening) som baseras på en enkätundersökning där 179 av ca 200 studenter valde att 

svara vilket motsvarar en svarsfrekvens på 89,5 %.24 Eftersom det i Axelsons fall rör sig om 

en doktorsavhandling tycker jag att svarsfrekvensen för min uppsats ändå är fullt godkänd. 

Vad de elever som av olika anledningar inte skickat in svar skulle ha svarat kan jag 

tyvärr enbart att spekulera i, och eftersom jag inte har någon ytterligare information om de 

som inte har svarat är det också svårt för mig att avgöra ifall de på ett systematiskt sätt skiljer 

sig från dem som svarat. Men om man ser till min ändå relativt höga svarsfrekvens och den 

någorlunda jämna fördelningen mellan män och kvinnor tror jag inte att bortfallet ska ha 

någon övervägande betydelse för min undersökning.  

 

2.5.	Kritisk	reflektion	av	metodvalen	

Som med alla metoder så har även enkätundersökningar sina nackdelar. Denscombe skriver 

att enkäter med fasta frågor ibland kan råka snedvrida resultaten så att de snarare speglar 

forskarens än respondentens sätt att uppfatta saker och ting. Det han menar är att fasta frågor 

inte bara begränsar respondenten till att svara med de alternativ som angetts av forskaren utan 

också kan leda bort respondenten från vad han eller hon egentligen tycket och tänker.25 Ett 

annat problem Denscombe lyfter fram är att man som forskare har svårt att kontrollera 

sanningshalten i de svar man fått in och har därmed inget annat val än att ta de svar man fått 

in för sant.26 Med det sagt så finns det alltid en risk att respondenterna, eller i mitt fall 

eleverna, valt ett visst alternativ eller svarat på ett visst sätt antingen för att göra mig till lags 

                                                
23	Denscombe,	Martyn,	Forskningshandboken:	för	småskaliga	forskningsprojekt	inom	samhällsvetenskaperna,	2.	
uppl.,	Lund,	2009,	s.	45.	
24	Axelson,	Tomas,	Film	och	mening:	en	receptionsstudie	om	spelfilm,	filmpublik	och	existentiella	frågor.	Diss.,	
Uppsala	universitet,	2008,	s.	89.	
25	Denscombe,	Martyn,	Forskningshandboken:	för	småskaliga	forskningsprojekt	inom	samhällsvetenskaperna,	2.	
uppl.,	Lund,	2009,	s.	227.	
26	Ibid.,	s.	227.	
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genom att svara det dem tror att jag vill höra eller att de inte tagit enkäten på allvar och 

kryssat i slumpmässig alternativ eller om de velat ”skoja” med mig. 
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3.	TEORETISKA	PERSPEKTIV	

3.1.	Mediatizering	och	banal	religion	

Stig Hjarvard, professor i media- och kommunikationsstudier, skriver att religion har blivit 

mer och mer synligt runt om i världen under de senaste årtiondena och menar att olika former 

av media har varit en stor bidragande faktor till det.27 I sin forskning fokuserar Hjarvard 

framförallt på hur religiösa auktoriteter har förändrats genom en process han kallar för 

”mediatization”. Mediatization handlar om det långsiktiga inflytandet media har på kulturella- 

och sociala strukturer och aktörskap och syftar därmed på olika sätt som religion, tro, agenter, 

praktiker och symboler influeras av media.28 Hjarvard skriver att media under moderniteten 

har utvecklats från att vara ett verktyg underställt andra institutioner till att bli en egen 

maktfaktor i sig självt. Idag skriver han att media verkar både på en makro- och mikronivå i 

samhället. Media på makronivå menar han bidrar till sådant som gemensamma erfarenheter 

och värderingar medan media på en mikronivå har blivit ett socialt verktyg för att hjälpa 

människor att ordna rutin och sociala relationer i vardagen.29 

Hjarvard skriver fortsättningsvis om tre sätt att se på hur media idag samverkar med 

religion: media as conduits, media as languages och media as environments. Media as 

conduits handlar om media som kanaler för religion. Hjarvard skriver att media i form av t.ex. 

nyheter, film, tv, dokumentärer och sociala medier idag har blivit en viktig, om inte den 

viktigaste källan till information om religion i samhället. Han menar att samtidigt som 

traditionella religiösa organisationer allt mer har övergått till att använda sig av denna nya 

formen av media för att nå ut med sitt budskap finns det också gott om privata aktörer inom 

t.ex. nöjesbranschen som på olika sätt använder sig av religion vilket i sin tur har gjort det allt 

svårare för traditionella religiösa organisationer att behålla monopolet på information om 

religion.30 

 Media as languages handlar om vilka format media använder för att förmedla religion. 

Förutom de som jag nämnde ovan är det värt att tillägga t.ex. böcker, tidningar och datorspel. 

Hjarvard menar att det i dagens populärkultur inte alls är ovanligt att religion används i 

underhållningssyfte för att hetta upp storyn lite varpå det inte finns mycket de stora religiösa 

organisationerna kan göra åt saken. Därför skriver han att det inte är särskilt ovanligt att 

                                                
27	Hjarvard,	Stig,	Mediatization	and	the	changing	authority	of	religion.	Media,	Culture	&	Society.	Vol.	38	no.	1,	ss.	
8-17,	2016,	s.	8.	
28	Ibid.,	ss.	8-9.	
29	Ibid.,	s.	9.	
30	Ibid.,	s.	10.	
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samma organisationer producerar egen tv, musik, webb-sidor osv. för att presentera en bild av 

sin religion som inte är lika influerad av sekulära media.31 Ett av de tydligaste exemplen han 

nämner är televangelismen i USA och där han menar att media och religion har hamnat i ett 

så pass ömsesidigt beroende så det vore meningslöst att skilja på de båda.32 

Media as environments handlar om de många funktioner i samhället som tidigare varit 

förbehållet de religiösa traditionerna men som nu media har övertagit. Hjarvard skriver att det 

kan röra sig om olika publika rituella händelser som att fira eller sörja något.33  

Hjarvard skriver att dessa förändrade mediala strukturer både utmanar redan existerande 

former av religiösa auktoriteter samtidigt som de låter nya komma fram.34 Han menar också 

att mediatization har en tydligt avtraditionaliserande funktion och borde anses som en av de 

stora generella processerna under moderniteten tillsammans med globalisering, 

individualisering och urbanisering. Däremot vill han poängtera att precis som med ovan 

nämnda processer att mediatization inte behöver se likadant ut överallt utan kan variera 

beroende på var man befinner sig i världen eftersom det precis som med allt annat är kopplat 

till historiska, geografiska och institutionella kontexter.35 

I samband med sina tankar om mediatization introducerar Hjarvard även begreppet 

”banal religion” som syftar på nutida idéer om religion som formats av implicit löst 

sammansatta representationer och praktiker utan någon tydlig koppling till traditionell 

organiserad religion. Detta menar han kan vara allt från Dan Browns böcker om Robert 

Langdon, tv-serien Lost eller en blogg för unga muslimska kvinnor vilka alla är exempel på 

saker som framkallar mening hos människor.36  Med ”banal” menar han inte heller att dessa 

former av religion på något sätt skulle vara underställda de mer organiserade formerna utan 

tvärt om att banal religion är väldigt viktigt för vår förståelse och uppfattning av religion i 

dagens mediesamhälle.37  

Avslutningsvis skriver han att de funktionella och strukturella likheter som finns mellan 

religion och media genom mediatization och banal religion inte nödvändigtvis behöver 

                                                
31	Hjarvard,	Stig,	Mediatization	and	the	changing	authority	of	religion.	Media,	Culture	&	Society.	Vol.	38	no.	1,	ss.	
8-17,	2016,	s.	10.	
32	Ibid.	
33	Ibid.,	s.	11.	
34	Ibid.,	s.	15.	
35	Ibid.,	ss.	9-10.	
36	Ibid.,	ss.	12-14.	
37	Ibid.,	s.	13.	
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innebära att media blir något religiöst men att det bevisar att religiösa funktioner både kan och 

har överförts till mer sekulära domäner.38  

Hjarvards tankar och teorier om mediatization och banal religion kommer på ett tydligt 

sätt genomsyra den här uppsatsen och jag kommer att komma tillbaka till i det avslutande 

diskussionsavsnittet. 

 

  

                                                
38	Hjarvard,	Stig,	Mediatization	and	the	changing	authority	of	religion.	Media,	Culture	&	Society.	Vol.	38	no.	1,	ss.	
8-17,	2016,	s.	11.	
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4.	TIDIGARE	FORSKNING	

4.1.	Film	och	mening	

Tomas Axelson, docent i religionskunskap, har i sin doktorsavhandling Film och mening: En 

receptionsstudie om spelfilm, filmpublik och existentiella frågor (2008) undersökt samspelet 

mellan sociala- och psykologiska processer hos individer i samband med formandet av 

personlig tro och meningsskapande i relation till filmtittande. Axelsons frågeställning har 

varit: 

 
1. Om, och i så fall, på vilket sätt och under vilka omständigheter kan film vara en resurs för 

individers tankar om existentiella frågor? 

2. Hur mycket styrs individer i sina tolkningar utifrån en tolkningshorisont internaliserad genom 

primär och sekundär socialisation?39  

 

Hans hypotes var att spelfilm kan vara en resurs för individen i form av en kulturell impuls 

och att personer med religiös bakgrund som även är aktivt troende idag är mindre benägna att 

använda filmupplevelser som en inspiration till att bearbeta livsfrågor än personer som inte är 

av samma bakgrund.40 Metoden han har använt sig av har varit både kvantitativ och kvalitativ 

och bestod av en inledande enkätundersökning som sedan följdes upp med två mindre 

gruppintervjuer samt 13 enskilda intervjuer.41 Axelsons teoretiska avstamp bottnar i en 

kombination av sociokognitiv teori och schemateori. 

Enkäten fylldes i av 179 studenter som läste olika program på Högskolan Dalarna och 

innehöll ett tiotal frågor rörande studenternas intresse för film, vad film kan betyda för dem, 

personlig tro och livsåskådning, religionens närvara under uppväxten samt ytterligare 

bakgrundsfrågor. Resultatet av enkätundersökningen visade bl.a. att en majoritet av 

studenterna upplevde att det finns filmer som har kapacitet att påverka dem djupt och 

frammana starka känslor och erfarenheter. Många tyckte också att filmer var en viktig källa 

till att stimulera tankar om livet. Svaren användes också för att dela in deltagarna i tre olika 

grupper baserat på tolkningshorisont: 1) de med mindre religiös socialisation och praktik, 2) 

de med blandad religiös socialisation och praktik, 3) de med mer religiös socialisation och 

praktik.42 

                                                
39	Axelson,	Tomas,	Film	och	mening:	en	receptionsstudie	om	spelfilm,	filmpublik	och	existentiella	frågor.	Diss.,	
Uppsala	universitet,	2008,	s.	18.	
40	Ibid.,	s.	19.	
41	Ibid.,	s.	240.	
42	Ibid.,	s.	241.	
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Efter enkätundersökningen valdes 13 studenter från de olika grupperna ut för att delta i 

en gruppdiskussion om det tolkningsbara slutet i filmen Kontakt (1997). Axelsson kunde inte 

se några samband mellan studenternas olika tolkningshorisonter och resonemang om filmen. 

Istället skriver han att vad varje deltagare upplevde som personligt relevant i filmen visade sig 

vara väldigt oförutsägbart samt att deltagarnas tolkningar påverkades av varandra ju längre 

diskussionen gick.43 

Slutligen intervjuades var och en om en film de upplevt haft stor påverkan på dem och 

deras syn på världen och livet. Intervjuerna analyserades sedan efter vilka existentiella teman 

som togs upp samt vilka kopplingar som gjordes mellan det ”intra-textuella” i filmen och 

studenternas eget liv.44 Resultatet visade att vissa existentiella frågor dominerade i alla samtal, 

t.ex. meningen med livet, olika moraliska principer samt vilket ansvar människor har inför 

varandra. Vad som inte berördes i lika stor utsträckning var transcendentala- och ontologiska 

frågor som t.ex. Guds existens, vad som händer efter döden och tillvarons är beskaffad.45 

Axelson skriver att självschemat var ett av de vanligaste scheman som aktiverades genom att 

filmernas karaktärer fått studenterna att reflektera över hur de själva vill leva sitt liv, men att 

samtliga psykologiska scheman (person-, roll-, själv-, händelse-, rum- och storyschema) 

berördes sett över hela gruppen.46 

Den slutsats Axelsson drar sett över alla tre momenten är att filmtittare blir inspirerade 

av filmer och att filmer främjar utveckling av personliga moraliska ramverk gällande t.ex. 

vänskap, trovärdighet, ansvar för de närmaste och stå upp för andra.47 Däremot kan han 

konstatera att det inte spelade någon roll huruvida de tillfrågade var religiösa eller inte 

eftersom båda grupperna använde sig av film som ett medel för att kognitivt hantera 

personliga frågor om livets syfte och vad som gör livet värt att leva. Istället visade det sig att 

den viktigaste aspekten var frågan om hur viktigt den tillfrågade tyckte att film var i sitt liv.48 

Axelsons forskning har varit en tydlig inspirationskälla i mitt eget arbete vilket märks 

inte minst när det kommer till mitt val av enkätfrågor. Vissa frågor och teman har återanvänts 

mer eller mindre rakt av medan andra har omarbetats för att passa bättre till mitt eget syfte. 

 

                                                
43	Axelson,	Tomas,	Film	och	mening:	en	receptionsstudie	om	spelfilm,	filmpublik	och	existentiella	frågor.	Diss.,	
Uppsala	universitet,	2008,	s.	242.	
44	Ibid.	
45	Ibid.,	ss.	245-246.	
46	Ibid.,	ss.	245-246.	
47	Ibid.	s.	247.	
48	Ibid.,	s.	241;	Ibid.,	s.	245	
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4.2.	Framställningen	av	muslimer	i	SKAM	

Moa Johansson och Stefanie Rådeby vid Högskolan i Halmstad har skrivit examensarbetet 

Förenklade föreställningar och komplexiteten i muslimers levnadssätt – en diskursanalytisk 

studie om hur muslimer framställs och omtalas i serien Skam (2018) vilket är en slags 

filmanalys där de undersöker hur muslimer framställs i webb-serien SKAM och huruvida 

serien reproducerar eller dekonstruerar rådande föreställningar om muslimer i samhället, samt 

om SKAM potentiellt hade fungerat att använda i undervisningssyfte i klasser för 

gymnasieskolan.49 De frågeställningar Johansson och Rådeby har utgått ifrån är: 

 
1. Inom vilka diskurser förekommer muslimer i Skam?  

2. På vilket sätt reproducerar eller dekonstruerar Skam förenklade frågeställningar om muslimer?  

3. På vilket sätt överensstämmer den förmedlade bilden av muslimer utifrån Skam med 

komplexiteten i hur det kan vara att leva som muslim i Europa?50  

 

I uppsatsen använder de sig dels av en diskursanalytisk teori, dels en teori de själva 

benämner som ”föreställningar om muslimer och komplexiteten i muslimers levnadssätt” 

vilket i själva verket är en sammansättning av tidigare forskning gjord av bl.a. islamologierna 

Mattias Gardell och Jonas Otterbeck som bygger på både statistik och intervjuer som på olika 

sätt berör förenklade föreställningar om muslimer och hur det faktiskt kan vara att leva som 

muslim i Europa under 2000-talet.51 Johansson och Rådeby har utifrån det här tagit fram 11 

olika teman: Trosuppfattning, Relationer, Förhållningssätt gentemot samhället, 

Levnadsregler, Beteende, Utseende, Kärlek, sex och äktenskap, Kön, Homosexualitet, 

Identitet och Magi som de sedan återkommer till när de analyserar olika diskurser som 

förekommer i materialet. Exempel på ett par diskurser som de bl.a. tar upp är ”muslimen som 

troende”, ”muslimen som främling”, ”muslimen som kriminell och våldsam” och ”muslimen 

som bär fördomar mot det sekulära samhället och icke-muslimer”.52  

Vad Johansson och Rådeby slutligen kommer fram till är att SKAM ”till övervägande 

del dekonstruerar rådande föreställningar om muslimer” och över lag överensstämmer med 

forskningen som omnämns i deras teoriavsnitt. Däremot anser de själva att serien med fördel 

                                                
49	Rådeby,	Stefanie	&	Johansson,	Moa,	Förenklade	föreställningar	och	komplexiteten	i	muslimers	levnadssätt:	En	
diskursanalytisk	studie	om	hur	muslimer	framställs	och	omtalas	i	serien	Skam.	Högskolan	i	Halmstad,	Akademin	
för	lärande,	humaniora	och	samhälle.	Självständigt	arbete	på	grundnivå	(kandidatexamen),	10	poäng	/	15	hp,	
2018,	ss.	1-2.	
50	Ibid.,	s.	2.	
51	Ibid.,	ss.	10-17.	
52	Ibid.,	ss.	50-62.	
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hade kunnat spegla en lite mer varierad bild av muslimska kvinnor, framförallt vad gäller 

bärandet av slöja då de noterade att det inte förekom några muslimska kvinnor utan slöja i 

serien.53 Johansson och Rådeby menar att SKAM tack vare sin annars väldigt 

verklighetstrogna bild av att leva som ung muslim i Norge hade kunnat utgöra ett utmärkt 

diskussionsunderlag för att arbeta med fördomar som finns mot muslimer i vårt eget samhälle. 

Vad de tycker är särskilt bra med SKAM är att serien ofta tar upp frågor som rätt och fel samt 

intersektionella faktorer så som kön, etnicitet, sexualitet och identitet kopplat till religion 

(framförallt islam genom karaktären Sana). De skriver också att diskussioner om SKAM kan 

leda till att eleverna utvecklar en djupare förståelse för fiktionens inverkningar på samhället. 

Avslutningsvis visar de att det finns ett starkt stöd för deras argument i Läroplan för 

gymnasieskolan 11 (LGY 11) både under kapitlet som berör skolans uppdrag men också i 

syftet och det centrala innehållet för kurserna i ämnet religionskunskap.54 

Johansson och Rådeby skriver i sitt avsnitt om fortsatt forskning inom ämnet att det 

vore av intresse att ta reda på vilka kunskaper och erfarenheter elever förvärvar genom arbetet 

med SKAM.55 Detta är förvisso inte det huvudsakliga intresset för min egen uppsats men 

eftersom jag är inne och snuddar på området ska mitt resultat förhoppningsvis ändå kunna 

komplettera deras motiv till varför SKAM och populärkultur i största allmänhet är av största 

vikt när det kommer till att förstå sambandet mellan ungas religiositet och populärkultur.  

 

4.3.	En	receptionsstudie	om	hur	icke-heterosexuella	uppfattar	och	tolkar	

framställningen	av	icke-heterosexuella	i	SKAM	

Christoffer Strokirk vid Södertörns Högskola har skrivit mastersuppsatsen ”Säsong tre 

räddade mitt liv”: en receptionsstudie av SKAMs icke-heterosexuella representationer (2017) 

vars syfte var att undersöka hur en grupp ”icke-heterosexuella” uppfattar och tolkar 

framställningen av icke-heterosexuella i serien SKAM samt huruvida informanterna kunde 

identifiera sig med den bild som presenteras i SKAM och i mediesamhället i allmänhet.56 Ett 

särskilt fokus ligger på karaktären Isaks ”komma-ut-process” i säsong 3 men även andra saker 

                                                
53	Rådeby,	Stefanie	&	Johansson,	Moa,	Förenklade	föreställningar	och	komplexiteten	i	muslimers	levnadssätt:	En	
diskursanalytisk	studie	om	hur	muslimer	framställs	och	omtalas	i	serien	Skam.	Högskolan	i	Halmstad,	Akademin	
för	lärande,	humaniora	och	samhälle.	Självständigt	arbete	på	grundnivå	(kandidatexamen),	10	poäng	/	15	hp,	
2018,	ss.	65-66.	
54	Ibid.,	ss.	67-70.	
55	Ibid.,	s.	70.	
56	Strokirk,	Christoffer,	”Säsong	tre	räddade	mitt	liv”:	en	receptionsstudie	av	SKAMs	icke-heterosexuella	
representationer.	Södertörns	högskola,	Institutionen	för	kultur	och	lärande,	Genusvetenskap.	Självständigt	
arbete	på	avancerad	nivå	(masterexamen),	20	poäng	/	30	hp,	2017,	ss.	2-3.	
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från tidigare säsonger.57 Strokirk använder sig av en teorikombination av teorier kring 

identifikation, medier och stereotypisering, queerteori och intersektionella teorier och 

forskningen bygger på material insamlat från sammanlagt 13 informanter fördelat över fem 

fokusgrupper.58 De frågeställningar Strokirk har utgått ifrån är: 

 
1. Vilka möjligheter till identifikation finner informanterna i SKAMs icke-heterosexuella 

representationer? 

2. Vad upplever informanterna som normbrytande i SKAMs icke-heterosexuella representationer? 

3. Vad är informanterna kritiska mot i SKAMs icke-heterosexuella representationer?59 

 

I sin diskussion kring den första frågeställningen tar Strokirk upp tre teman: icke-

heterosexuella ramverk; problematiska relationer och komma-ut-historier; samt olika utryck 

för homofobi.60 Han skriver att informanternas uppfattning var att icke-heterosexuella normalt 

är underrepresenterade i media och att de representationer som finns brukar vara väldigt 

stereotypa i form av vita, cis män, ofta porträtterade i rollen som ”the gay-bestfriend”, dvs. en 

bild de varken kan eller vill identifiera sig med.61 Vita cis män var något som präglade även 

SKAM:s representationer men Strokirk skriver att informanterna trots det upplevde att serien 

presenterade en mer varierad och framförallt nyanserad bild av icke-heterosexuella än vanligt 

(även om den ibland hade kunnat vara ännu bättre).62 Strokirks material visar att det 

nödvändigtvis inte är de stereotypiska representationerna per se som är problematiska utan 

först och främst hur de används. Flera av informanterna diskuterade t.ex. karaktären Eskild 

som ansågs vara mycket mer än bara en stereotyp utan också en källa till stolthet och 

inspiration som gjort att dem blivit mer positiva till sina egna icke-heterosexuella identiteter.63  

Informanterna menade att en vanlig framställning av komma-ut-processer i media ofta 

kantas av problematik och tragik och att de icke-heterosexuella karaktärerna mest upplevs 

som någon man ska tycka synd om. Detta var något som de varken kan eller vill identifiera 

sig med.64 SKAM däremot uppvisade knappt något av denna ”andrafiering” och 

                                                
57	Säsong	4	av	SKAM	hade	ännu	inte	utkommit	när	Strokirk	skrev	sitt	arbete	och	diskuteras	således	inte	i	
uppsatsen.		
58	Strokirk,	Christoffer,	”Säsong	tre	räddade	mitt	liv”:	en	receptionsstudie	av	SKAMs	icke-heterosexuella	
representationer.	Södertörns	högskola,	Institutionen	för	kultur	och	lärande,	Genusvetenskap.	Självständigt	
arbete	på	avancerad	nivå	(masterexamen),	20	poäng	/	30	hp,	2017,	ss.	10-18;	Ibid.,	ss.	18-22.	
59	Ibid.,	ss.	2-3.	
60	Ibid.,	ss.	26-50.	
61	Ibid.,	ss.	26-27.	
62	Ibid.,	s.	30;	Ibid.,	ss.	49-50.	
63	Ibid.,	s.	30.	
64	Ibid.,	ss.	32-33.	
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informanterna menade att det var positivt att de icke-heterosexuella karaktärernas relationer 

framstod lika normaliserade som för de andra karaktärerna.65 SKAM presenterade istället en 

bild som gjorde att de känner sig inkluderade och både kan och vill identifiera sig med. Isaks 

oro över att komma ut var t.ex. något alla informanter kunde känna igen sig i. Även om alla 

inte upplevde det lika enkelt att komma ut för allmänheten som det var för Isak såg de mycket 

positivt på det hela och flera trodde att det kunde fungera som en uppmaning för 

heterosexuella tittare om hur man bör agera när någon försöker komma ut.66 Alla upplevde att 

handlingen kändes ”nära” och verklighetstrogen. En åsikt som framkom inte minst hos de 

yngre informanterna som var i ungefär samma ålder som seriens karaktärer. Strokirk skriver 

att vissa t.o.m. kunde identifiera sig så starkt med en del karaktärer att de ibland mådde 

fysiskt dåligt. Han konstaterar därmed att identifikationsmöjligheterna ökade ju mer likheter 

som fanns mellan informanterna och karaktärerna, men också att de använde karaktärerna 

som en slags ram för att bekräfta sina egna identiteter.67 SKAM, skriver han, bryter inte bara 

den dominerande representationen av icke-heterosexuella i media utan kan också bli en grund 

för att påverka och hjälpa personer som är i en liknande situation med sin 

identifikationsprocess.68  

Det tredje temat behandlade olika utryck för homofobi och informanterna menade att 

den vanliga framställningen i media ofta innehåller våld eller hot om våld. Strokirk skriver att 

SKAM saknar fysiskt våld men innehåller istället mer subtila budskap som visar hur 

samhällets heteronormativa genusnormer upprätthålls, vilket framförallt visar sig genom Isaks 

egen internaliserade homofobi. Detta var något som flera av informanterna kunde känna igen 

sig i.69 Strokirk skriver att ”SKAM visar med Isaks komma ut process hur de 

identitetskategorier samhället ger genom exempelvis medier kan påverka människors egna 

identitetsprocesser genom identifikation och motidentifikation”70 och att olika 

representationer både kan öppna upp och begränsa hur människor utvecklar sina egna 

identiteter.71 SKAM skriver han ifrågasätter hegemoniska narrativ och är på så sätt 

normbrytande genom att komma med alternativa berättelser.72  

                                                
65	Strokirk,	Christoffer,	”Säsong	tre	räddade	mitt	liv”:	en	receptionsstudie	av	SKAMs	icke-heterosexuella	
representationer.	Södertörns	högskola,	Institutionen	för	kultur	och	lärande,	Genusvetenskap.	Självständigt	
arbete	på	avancerad	nivå	(masterexamen),	20	poäng	/	30	hp,	2017,	s.	34.	
66	Ibid.,	ss.	35-36.	
67	Ibid.	
68	Ibid.,	ss.	39-41.	
69	Ibid.,	ss.	41-43.	
70	Ibid.,	s.	46.	
71	Ibid.,	ss.	45-46.	
72	Ibid.,	s.	48.	



 23 

5.	BAKGRUND	

5.1.	Religion	och	unga	

Göran Larsson skriver att ungdomstiden ur flera aspekter är avgörande för vårt fortsatta liv 

eftersom de värderingar och ideal vi tar till oss då ofta kommer att följa med oss upp i 

vuxenlivet.73 Larsson menar däremot att ungdomstiden i dagens senmoderna samhälle ser 

annorlunda ut än vad den gjorde i det förindustriella jordbrukssamhället. Förr var 

ungdomarnas väg ofta mer utstakad och det var väldigt vanligt att man gick i sina föräldrars 

fotspår vare sig det handlade om jobb, utbildning eller religion. Men med modernitetens intåg 

skriver han att förutsättningarna kommit att ändras och valmöjligheterna öka.74 Larsson menar 

att det idag inte finns något givet mönster för hur ungdomar kommer att förhålla sig till 

religion och att det ofta är mer regel än undantag att unga väljer att göra revolt mot sina 

föräldrars värderingar och istället vilja finna sin egen väg i livet. Istället har det visat sig att 

kamratgruppen och populärkultur har blivit allt viktigare när det kommer till att mejsla fram 

sin egen identitet.75 

Mia Lövheim kompletterar Larssons bild och skriver att vi i dagens Sverige har kunnat 

se att en tydlig minskning av ungdomar (och vuxna) som är aktiva i de religiösa 

organisationernas verksamheter och de ungdomar som fortfarande väljer att konfirmera sig 

har minskat sedan 1970-talet från närmare 80 till 35 % idag.76 Merparten av ungdomarna har 

inte heller fått någon religiös socialisation varken i hemmet eller skolan, något som kan vara 

en av anledningarna till varför unga idag upplevs ha mindre kunskap om traditionella 

religiösa traditioner än tidigare generationer.77 Larsson hävdar dock att en ökad migration och 

utvecklade information- och kommunikationsteknologier med plattformar som internet, tv och 

sociala medier har försett unga med andra möjligheter att komma i kontakt med människor, 

kulturer och religioner från hela världen på ett helt annat sätt än tidigare.78 Lövheim skriver 

att dessa plattformar kan bidra med alternativa ideal, förebilder och tolkningsmönster som 

                                                
73	Larsson,	Göran.	Talande	tro:	Ungdomar,	religion	och	identitet.	I	Talande	tro:	ungdomar,	religion	och	identitet,	
Larsson,	Göran	(red.),	ss.	13-22.	Lund,	2003,	s.	17.	
74	Ibid.,	s.	15.	
75	Ibid.,	s.	17.	
76	Lövheim,	Mia,	Sökare	i	cyberspace:	ungdomar	och	religion	i	ett	modernt	mediesamhälle,	Cordia,	Stockholm,	
2007,	s.	194.	
77	Larsson,	Göran.	Talande	tro:	Ungdomar,	religion	och	identitet.	I	Talande	tro:	ungdomar,	religion	och	identitet,	
Larsson,	Göran	(red.),	ss.	13-22.	Lund,	2003,	s.	18;	Lövheim,	Mia,	Sökare	i	cyberspace:	ungdomar	och	religion	i	ett	
modernt	mediesamhälle,	Cordia,	Stockholm,	2007,	s.	195.	
78	Larsson,	Göran.	Talande	tro:	Ungdomar,	religion	och	identitet.	I	Talande	tro:	ungdomar,	religion	och	identitet,	
Larsson,	Göran	(red.),	ss.	13-22.	Lund,	2003,	s.	17.	



 24 

inte kan hittas i vår närmiljö.79 Med det sagt menar hon inte att traditionella religiösa 

berättelser, traditioner och symboler helt har spelat ut sin rätt, men att de inte längre har 

ensamrätt vad gäller inflytande i ungas liv. Nu har istället att var och en möjlighet att välja 

fritt bland vad det religiösa smörgåsbordet har att erbjuda och bestämmer själv vad som är 

viktigt och meningsfullt i sitt liv.80 Lövheim menar inte att ungdomar är mindre religiösa idag 

utan skriver att det fortfarande finns ett stort intresse bland unga för frågor om livets mening, 

upplevelser och krafter som inte kan besvaras med hjälp av vetenskapen. Däremot skriver hon 

att det är på sin plats att tala om en annan form av religiositet, dvs. den avtraditionaliserade.81 

Med det sagt konstaterar Lövheim att existentiella frågor och behovet av att besvara dessa inte 

har försvunnit ens i ett av världens mest sekulära länder, tvärt om så verkar det som att dagens 

unga t.o.m. är mer intresserade av den här typen av frågor än sina föräldrar.82 

 

5.2.	Livsfrågor,	livsåskådning	och	livstolkning	

Carl Reinhold Bråkenhielm, professor i empirisk livsåskådningsforskning, skriver att tänkare, 

förkunnare och diktare i alla tider har sökt svar på de stora frågorna i livet. Men i vår tid 

skriver han att intresset har spritt sig utanför de lärdes krets och att andelen svenskar som 

funderar över livets mening och mål har ökat.83 Sven G. Hartman, professor emeritus i 

didaktik, skriver att dessa frågor, eller ”livsfrågor”, handlar om: 

 
de grundläggande villkoren för en människas liv och för tillvaron i stort. En livsfråga är också ett 

uttryck för ett behov att bearbeta och reflektera över upplevelser av världen och den egna 

personenen i relation till världen och livet i stort.84 

 

Hartman skriver att en livsfråga inte behöver vara densamma för alla människor utan att vad 

som avgör om det är en livsfråga eller inte beror på om frågan på ett existentiellt plan är 

                                                
79	Lövheim,	Mia.	Religiös	identitet	på	Internet.	I	Talande	tro:	ungdomar,	religion	och	identitet,	Larsson,	Göran	
(red.),	ss.	119-141.	Lund,	2003,	s.	125.	
80	Lövheim,	Mia,	Sökare	i	cyberspace:	ungdomar	och	religion	i	ett	modernt	mediesamhälle,	Cordia,	Stockholm,	
2007,	ss.	197-198.	
81	Ibid.,	s.	194.	
82	Ibid.,	s.	201.	
83	Bråkenhielm,	Carl-Reinhold,	Livsåskådningsforskning	–	vad	är	det?.	I	Världsbild	och	mening:	en	empirisk	studie	
av	livsåskådningar	i	dagens	Sverige,	Bråkenhielm,	Carl-Reinhold	(red.),	ss.	7-32.	Nora,	2001,	s.	7.	
84	Hartman,	Sven	G..	Livstolkning	hos	barn	och	unga.	I	Livstolkning	och	värdegrund:	att	undervisa	om	religion,	
livsfrågor	och	etik,	Almén,	Edgar	(red.),	ss.	53-101.	Linköping	University	Electronic	Press,	Linköping,	2000,	s.	71.	
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angelägen för individen.85 Han skriver också att många livsfrågor man möter hos barn och 

unga ofta kretsar kring frågor om gott och ont eller rätt och orätt.86  

Livsfrågor är i sin tur kopplat till det vi i runda slängar ibland kallar för livsåskådning. 

Bråkenhielm citerar Anders Jeffner som försökt sig på att definiera begreppet: 

 
En livsåskådning är de teoretiska och värderingsmässiga antaganden som utgör eller har avgörande 

betydelse för en övergripande bild av människan och världen och som bildar ett centralt 

värderingssystem och som ger uttryck åt en grundhållning.87 

 

Bråkenhielm skriver att svensk livsåskådningsforskning framförallt har figurerat inom 

teologin men också inom andra discipliner fast då under termer som ”ideologier”, ”attityder”, 

”världsbilder”, ”metafysik” osv. Han är därmed noga med att det även finns icke-religiösa 

livsåskådningar.88  

Hartman är emellertid av uppfattningen att livsåskådningsbegreppet allt som oftast 

likställs med frågor som kan relateras till bestämda traditioner eller urkunder istället för 

individen. Han vill därför göra skillnad på livsåskådning och det han kallar livstolkning. 

Livstolkning menar han är en form av levd livsåskådning och ett sätt för människor att tyda 

och förhålla sig till sin omvärld.89 Hartman skriver att nya erfarenheter och upplevelser 

ständigt leder individen till reflektion som i sin tur kan resultera i att livsfrågorna och 

livstolkningens innehåll och karaktär revideras. 90 Om man gillar att tänka i modeller så har 

Hartman tagit fram en modell som visar på det dynamiska förhållandet mellan livsfrågor, 

livstolkning, liv och handling (se bild 1).91 En återkommande tematik inom olika typer av 

livstolkningar är försanthållanden och förhållningssätt kopplat till t.ex. kunskapssyn, 

människosyn, samhällssyn, kosmologi, och teologi, men också sådant som en persons 

värderingar.92 

 
Bild 1: Hartmans modell 

                                                
85	Hartman,	Sven	G..	Livstolkning	hos	barn	och	unga.	I	Livstolkning	och	värdegrund:	att	undervisa	om	religion,	
livsfrågor	och	etik,	Almén,	Edgar	(red.),	ss.	53-101.	Linköping	University	Electronic	Press,	Linköping,	2000,	ss.	70-
71.	
86	Ibid.,	s.	78.	
87	Bråkenhielm,	Carl-Reinhold,	Livsåskådningsforskning	–	vad	är	det?.	I	Världsbild	och	mening:	en	empirisk	studie	
av	livsåskådningar	i	dagens	Sverige,	Bråkenhielm,	Carl-Reinhold	(red.),	ss.	7-32.	Nora,	2001,	s.	14.	
88	Ibid.,	s.	9.	
89	Hartman,	Sven	G..	Livstolkning	hos	barn	och	unga.	I	Livstolkning	och	värdegrund:	att	undervisa	om	religion,	
livsfrågor	och	etik,	Almén,	Edgar	(red.),	ss.	53-101.	Linköping	University	Electronic	Press,	Linköping,	2000,	s.	72.	
90	Ibid.	
91	Ibid.,	s.	73.	
92	Ibid.,	s.	72.	
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5.3.	Detta	är	SKAM	

SKAM (2015-2017) är en webb-baserad ungdomsserie producerad av norska NRK P3 (Norsk 

rikskringkastning) och handlar om en grupp gymnasieelever som går på Hartvig Nissens skole 

i Oslo. Serien som med sina 43 avsnitt sträcker sig över fyra säsonger tar upp mycket av hur 

det är att vara ungdom i senare tonåren i dagens Norge. Varje säsong kretsar runt en särskild 

karaktär och ett särskilt tema och tillsammans med karaktärerna Eva, Noora, Isak, Saana m.fl. 

får tittarna komma i kontakt med teman som vänskap, utanförskap, sex, fest och religion.93 En 

sak som har varit särskilt banbrytande för SKAM är att tittarna vid premiären kunde följa 

karaktärernas fiktiva liv från dag till dag i realtid. Karaktärerna hade nämligen egna profiler 

på sociala medier så som Instagram, Facebook och Youtube varifrån chattar och klipp sedan 

laddades upp på SKAM:s hemsida. Karaktären Sana som är huvudpersonen för säsong 4 hade 

exempelvis över 114 000 följare på Instagram under tiden säsongen hade premiär.94 

Den tilltänkta målgruppen är 15 år och för att verkligen komma tittarna inpå skinnet har 

seriens skapare och producent Julie Andem i förarbetet av serien låtit göra närmare 50 

omfattande intervjuer med norska tonåringar från hela landet.95 Även om SKAM först och 

främst riktar sig till norska tonåringar har den prisbelönta serien fått ett stort genomslag både 

hos unga och vuxna världen över.96 Ett sådant bevis är hemsidan www.thankyouskam.com 

där ”fans” från hela världen kan visa sin uppskattning och dela sina bästa SKAM-minnen med 

                                                
93	SKAM	(Wikipedia)	–	https://sv.wikipedia.org/wiki/Skam_(TV-serie)	(hämtad	2018-11-19)	
94	Winberg,	Yasmine	&	Lundin,	Julia,	Därför	blir	du	beroende	av	Skam	–	och	så	kopierar	du	konceptet.	Resumé.	
2017-06-06	–	https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/06/06/darfor-blir-du-beroende-av-skam--och-sa-
kopierar-du-konceptet/	(hämtad	2018-11-19)	
95	SKAM	(Wikipedia)	–	https://sv.wikipedia.org/wiki/Skam_(TV-serie)	(hämtad	2018-11-19);	Haimi,	Rebecca,	
Därför	är	norska	Skam	en	fullträff.	SVT	Nyheter.	2016-10-04	–	https://www.svt.se/kultur/darfor-ar-norska-skam-
en-hit	(hämtad	2018-11-19)	
96	SKAM:	Om	serien	(NRK)	-	http://skam.p3.no/om/	(hämtad	2018-11-19);	SKAM:	Utmärkelser	och	nomineringar	
(Wikipedia)	–	https://sv.wikipedia.org/wiki/Skam_(TV-serie)#Utmärkelser_och_nomineringar	(hämtad	2018-11-
19)	
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varandra.97 SKAM har slagit flera tittar-rekord i Norden vad gäller antalet strömningar på de 

statliga play-tjänsterna vilket gäller även i Sverige då SVT i januari 2017 kunde konstatera att 

serien hade strömmats över 20 miljoner gånger vilket gör den till det mest strömmade 

programmet någonsin på SVT Play.98 Strax efter det att sista avsnittet sändes våren 2017 

annonserades det att en amerikansk version av serien skulle produceras och i skrivande stund 

har det förutom den amerikanska (som nu har haft premiär) utkommit även en fransk, tysk 

och italiensk version av SKAM och fler är på väg.99 Även en bokserie baserad på serien är 

planerad.100 Från och med hösten 2017 har SKAM även blivit en kurs i religionsvetenskap vid 

Oslo universitet ledd av professorn Dag Øistein Endsjø och som fokuserar på vilken roll 

religion har i serien och hur karaktärerna förhåller sig till religion.101  

                                                
97	Hyllningssida	till	SKAM	–	http://thankyouskam.com	(hämtad	2018-11-19)	
98	Nylander,	Sara,	Skam	mest	tittade	på	SVT	Play	–	någonsin.	SVT.	2017-01-14	–	https://www.svt.se/skam/skam-
mest-tittade-pa-svt-play-nagonsin	(hämtad	2018-11-19);	Birk,	Trine,	Vi	er	vilde	med	Skam:	Norsk	seerhit	slår	ny	
rekord.	DR.	2017-01-27	–		https://www.dr.dk/nyheder/kultur/film/vi-er-vilde-med-skam-norsk-seerhit-slaar-ny-
rekord	(hämtad	2018-11-19)	
99	Sundell,	Joachim,	Norska	Skam-regissören	gör	amerikansk	remake.	SVT	Nyheter.	2017-11-13	–	
https://www.svt.se/kultur/norska-skam-regissoren-gor-amerikansk-remake	(hämtad	2018-11-19);	Burt,	Kayti,	
Skam	Adaptations	Around	the	World.	Den	of	Geek.	2018-04-18	–	
https://www.denofgeek.com/us/tv/skam/272540/skam-adaptations-around-the-world	(hämtad	2018-11-19)	
100	TT,	Tc-succén	”Skam”	blir	bokserie.	Folkbladet.	2018-09-24	–	http://folkbladet.se/kultur-noje/tv-succn-skam-
blir-bokserie-om5478844.aspx	(hämtad	2018-11-19)	
101	Studera	religion	i	SKAM	(Oslo	universitet)	–	https://www.hf.uio.no/ikos/forskning/aktuelt/aktuelle-
saker/2017/na-kan-du-studere-religion-i-skam.html	(hämtad	2018-11-19)	
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6.	RESULTAT	

6.1.	Förklaring	till	grupperna	

I resultatdelen kommer jag att göra jämförelser mellan å ena sidan grupperna ”män” och 

”kvinnor”, å andra sidan ”troende” och ”icke-troende”. Eftersom de olika grupperna inte är 

helt okomplicerade kommer jag nu kort att inleda med hur jag har resonerat när jag tagit fram 

dem.  

När eleverna genomförde min enkät kunde de på frågan om könstillhörighet välja 

antingen mellan alternativen ”man”, ”kvinna” eller ”varken eller”, men eftersom det endast 

var två elever som valde ”varken eller” har jag för att göra resultatet mer lättöverskådlig valt 

att ta bort den gruppen och istället placera en vardera av eleverna i de två andra grupperna. 

När det kommer till ”troende” och ”icke-troende” blir det lite mer komplicerat. Min 

första tanke var att utgå ifrån om eleverna svarat att de tillhörde någon religiös tradition, 

rörelse eller grupp (se Bilaga fråga 32) och om de själva betraktade sig som troende eller icke-

troende (se Bilaga fråga 35). Vad jag borde ha haft i åtanke är att alla som tillhör ett religiöst 

samfund inte nödvändigtvis behöver vara troende, och att alla som betraktar sig som troende 

inte nödvändigtvis måste tillhöra ett samfund. Ett annat problem som jag upptäckte under 

bearbetningen av mitt insamlade material var att det fanns flera elever som svarat ”Nej” på 

frågan om de betraktar sig själva som troende (se Bilaga fråga 35) men som på efterföljande 

fråga kunde svara med alternativ som t.ex. ”Jag tror på en gud man kan ha en personlig 

relation till” eller ”Ibland tror på en gud, högre makt, ande eller kraft, ibland inte” (se Bilaga 

fråga 36). Därför har jag efter ett visst övervägande valt att basera gruppen ”troende” utifrån 

de som på ovanstående fråga har valt att svara med något av följande alternativ: 

 
1. ”Jag tror på en gud som man kan ha en personlig relation till” 

2. ”Jag tror på en opersonlig högre makt, ande eller kraft” 

3. ”Jag tror att Gud (eller Allah) är något som finns inom varje människa” 

4. ”Ibland tror jag på en gud, högre makt, ande eller kraft, ibland inte” 

 

Detta kom att resultera i att 50 elever kom att klassas som ”troende” och resterande 89 som 

”icke-troende”. Fördelningen mellan ”män” och ”kvinnor” kan man se i nedanstående tabell 

(se Tabell 2). Jag är fullt medveten om att denna uppdelning lämnar en del kvar att önska men 

den har visat sig vara bättre än tidigare nämnda alternativ. 

 
Tabell 2: Troende och icke-troende 
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 Totalt (n = 139) Män (n = 74) Kvinnor (n = 
65) 

Troende (50) 36,0 % (22) 29,7 % (28) 43,1 % 
Icke-troende (89) 64,0 % (52) 70,3 % (37) 56,9 % 

 

Vad som också är värt att tillägga är att uppdelningen mellan ”troende” och ”icke-

troende” är baserad på en s.k. ”traditionell” eller substantiell definition av religionsbegreppet 

istället för en ”avtraditionaliserad” eller funktionell definition.102 Detta eftersom det är vad de 

flesta oftast associerar med religion och tro. Personligen tror jag att frågan om vad som är 

religion och tro är mer komplicerad än de parametrar som ryms inom den substantiella 

definitionen; men mer om det längre fram i uppsatsen (se 7.1 Avslutande diskussion). 

 

6.2.	Frågor	om	elevernas	film-	och	tv-vanor	samt	”traditionella”	religiösa	praktiker	

För att bilda mig en uppfattning om hur pass stor del populärkultur i form av film, tv, webb-tv 

eller tv-serier (fortsättningsvis förkortat som bara film och tv), respektive ”traditionella” 

religiösa praktiker (till dessa praktiker har jag valt att räkna hur ofta eleverna ber, deltar i 

gudstjänster eller andra liknande religiösa möten och om de i sitt barndomshem ofta talat om 

religion och livsfrågor) upptar av elevernas liv ställde jag inledningsvis ett par frågor som 

berörde just detta.  

En klar majoritet (97,1 %) har svarat ”Åtminstone en gång i månaden” eller oftare på 

frågan om hur ofta de brukar se på film och tv. Mellan ”män” och ”kvinnor” kan man inte 

urskilja några större skillnader (96,0 % respektive 98,5 %). Detsamma gäller mellan 

”troende” och ”icke-troende” (96,0 % respektive 97,8 %) (se Tabell 3).  

 
Tabell 3: Fråga 2. Hur ofta brukar du se på film, tv, webb-tv eller tv-serier? 

Fråga 2. Totalt (n = 139) Män (n = 74) Kvinnor (n = 
65) 

Troende (n = 
50) 

Icke-troende (n 
= 89) 

Dagligen (70) 50,4 % (31) 41,9 % (39) 60,0 % (23) 46,0 % (47) 52,8 % 
Flera gånger i 
veckan 

(43) 30,9 % (26) 35,1 % (17) 26,2 % (19) 38,0 % (24) 27,0 % 

Åtminstone en 
gång i veckan 

(18) 12,9 % (11) 14,9 % (7) 10,8 % (5) 10,0 % (13) 14,6 % 

Åtminstone en 
gång i månaden 

(4) 2,9 % (3) 4,1 % (1) 1,5 % (1) 2,0 % (3) 3,4 % 

Några gånger 
om året 

(4) 2,9 % (3) 4,1 % (1) 1,5 % (2) 4,0 % (2) 2,2 % 

Mindre än en 
gång om året 

(0) 0,0 % (0) 0,0 % (0) 0,0 % (0) 0,0 % (0) 0,0 % 

Aldrig (0) 0,0% (0) 0,0 % (0) 0,0 % (0) 0,0 % (0) 0,0 % 
                                                
102	Geels,	Antoon,	Wikström,	Owe,	DeMarinis,	Valerie,	Hermanson,	Jan	&	Junus,	Petra,	Den	religiösa	människan:	
en	introduktion	till	religionspsykologin,	3.,	[uppdaterade	och	omarb.]	utg.,	Natur	&	kultur,	Stockholm,	2012,	ss.	
21-24.	
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En klar majoritet (87,1 %) har svarat ”Ja” på frågan om de brukar diskutera film och 

tv med vänner och bekanta. Gruppen ”kvinnor” svarade aningen högre än ”män” (90,2 % 

respektive 83,8 %). Gruppen ”troende” svarade högre än ”icke-troende” (98,0 % respektive 

80,9 %) (se Tabell 4). 

Av de som svarade ”Ja” på föregående fråga var det en klar majoritet (91,8 %) som 

svarade att de brukar göra det ”Åtminstone en gång i månaden” eller oftare. Mellan ”män” 

och ”kvinnor” kan man inte urskilja några större skillnader (93,2 % respektive 90,4 %). 

Gruppen ”troende” svarade aningen högre än ”icke-troende” (95,8 % respektive 88,9 %) (se 

Tabell 5). 

 
Tabell 4: Fråga 3. Händer det att du diskuterar film, tv, webb-tv eller tv-serier med vänner och bekanta? 

Fråga 3. Totalt (n = 139) Män (n = 74) Kvinnor (n = 
65) 

Troende (n = 
50) 

Icke-troende (n 
= 89) 

Ja (121) 87,1 % (62) 83,8 % (59) 90,2 % (49) 98,0 % (72) 80,9 % 
Nej (18) 12,9 % (12) 16,2 % (6) 9,2 % (1) 2,0 % (17) 19,1 % 

 
Tabell 5: Fråga 4. Eftersom du svarat ”Ja” på föregående frågan: Hur ofta brukar du diskutera film, tv, webb-tv 
eller tv-serier med vänner och bekanta? 

Fråga 4. Totalt (n = 121) Män (n = 62) Kvinnor (n = 
59) 

Troende (n = 
49) 

Icke-troende (n 
= 72) 

Dagligen (7) 5,8 % (5) 8,1 % (2) 3,4 % (3) 6,1 % (4) 5,6 % 
Flera gånger i 
veckan 

(25) 20,7 % (15) 24,2 % (10) 16,9 % (15) 30,6 % (10) 13,9 % 

Åtminstone en 
gång i veckan 

(42) 34,7 % (17) 27,4 % (25) 42,4 % (18) 36,7 % (24) 33,3 % 

Åtminstone en 
gång i månaden 

(37) 30,6 % (19) 30,7% (18) 30,5 % (11) 22,4 % (26) 36,1 % 

Några gånger 
om året 

(10) 8,3 % (6) 9,7% (4) 6,8 % (2) 4,1 % (8) 11,1 % 

 
En klar majoritet (66,9 %) har svarat ”Aldrig” på frågan om hur ofta de ber, samtidigt 

som det var betydligt färre (12,3 %) som svarade att de gjorde det ”Åtminstone en gång i 

månaden” eller oftare. Gruppen ”män” svarade aningen högre än ”kvinnor” (15,0 % 

respektive 9,3 %) men resultatet var alltjämt lågt. Gruppen ”troende” svarade betydligt högre 

än ”icke-troende” (28 % respektive 3,3 %) (se Tabell 6).  

 
Tabell 6: Fråga 37. Hur ofta ber du? 

Fråga 37. Totalt (n = 139) Män (n = 74) Kvinnor (n = 
65) 

Troende (n = 
50) 

Icke-troende (n 
= 89) 

Dagligen (6) 4,3 % (3) 4,1 % (3) 4,6 % (4) 8,0 %  (2) 2,2 % 
Flera gånger i 
veckan 

(4) 2,9 % (3) 4,1 % (1) 1,5 % (4) 8,0 % (0) 0,0 % 

Varje vecka (4) 2,9 % (4) 5,4 % (0) 0,0 % (3) 6,0 % (1) 1,1 % 
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Åtminstone en 
gång i månaden 

(3) 2,2 % (1) 1,4 % (2) 3,1 % (3) 6,0 % (0) 0,0 % 

Några gånger 
om året 

(20) 14,4 % (9) 12,2 % (11) 16,9 % (13) 26,0 % (7) 7,9 % 

Mindre än en 
gång om året 

(9) 6,5 % (4) 5,4 % (4) 7,7 % (5) 10,0 % (4) 4,5 % 

Aldrig (93) 66,9 % (50) 67,6 % (44) 66,2 % (18) 36,0 % (75) 84,3 % 
 

En klar majoritet (51,1 %) har svarat ”Aldrig” på frågan om hur ofta de deltar i 

gudstjänster eller liknande religiösa möten, samtidigt som det var betydligt färre (10,0 %) 

som svarade att de gjorde det ”Åtminstone en gång i månaden” eller oftare. Gruppen ”män” 

svarade aningen högre än ”kvinnor” (12,3 % respektive 7,7 %) men resultatet var alltjämt 

lågt. Gruppen ”troende” svarade högre än ”icke-troende” (22,0 % respektive 3,3 %) (se Tabell 

7). 
 
Tabell 7: Fråga 38. Hur ofta deltar du i gudstjänster eller liknande religiösa möten? 

Fråga 38. Totalt (n = 139) Män (n =74) Kvinnor (n = 
65) 

Troende (n = 
50) 

Icke-troende (n 
= 89) 

Dagligen (2) 1,4 % (2) 2,7 % (0) 0,0 % (1) 2,0 %  (1) 1,1 % 
Flera gånger i 
veckan 

(3) 2,2 % (1) 1,4 % (2) 3,1 % (3) 6,0 % (0) 0,0 % 

Varje vecka (7) 5,0 % (5) 6,8 % (2) 3,1 % (6) 12,0 % (1) 1,1 % 
Åtminstone en 
gång i månaden 

(2) 1,4 % (1) 1,4 % (1) 1,5 % (1) 2,0 % (1) 1,1 % 

Några gånger 
om året 

(22) 15,8 % (9) 12,2 % (13) 20,0 % (13) 26,0 % (9) 10,1 % 

Mindre än en 
gång om året 

(32) 23,0 % (13) 17,6 % (19) 29,2 % (14) 28,0 % (18) 20,2 % 

Aldrig (71) 51,1 % (43) 58,1 % (28) 43,1 % (12) 24,0 % (59) 66,3 % 
 

Slutligen var det en klar majoritet (50,4 %) som har svarat ”Stämmer inte alls” eller 

”Stämmer ganska dåligt” på påståendet om de i sitt barndomshem ofta talat om religion 

och livsfrågor, samtidigt som det var betydligt färre (22,3 %) som svarade ”Stämmer ganska 

bra” eller ”Stämmer helt och hållet”. Mellan ”män” och ”kvinnor” kan man inte urskilja några 

större skillnader (20,3 % respektive 24,6 %). Gruppen ”troende” svarade betydligt högre än 

”icke-troende” (42,0 % respektive 11,3 %) (se Tabell 8). 

 
Tabell 8: Fråga 39. Hur ställer du dig till följande påstående: I mitt barndomshem talade vi ofta om religion och 
livsfrågor 

Fråga 39. Totalt (n = 139) Män (n =74) Kvinnor (n = 
65) 

Troende (n = 
50) 

Icke-troende (n 
= 89) 

Stämmer inte 
alls 

(49) 35,3 % (33) 44,6 % (16) 24,6 % (8) 16,0 % (41) 46,1 % 

Stämmer 
ganska dåligt 

(21) 15,1 % (10) 13,5 % (11) 16,9 % (7) 14,0 % (14) 15,7 % 
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Stämmer 
varken bra eller 
dåligt 

(16) 11,5 % (5) 6,8 % (11) 16,9 % (10) 20,0 % (6) 6,7 % 

Stämmer 
ganska bra 

(23) 16,5 % (10) 13,5 % (13) 20,0 % (16) 32,0 % (7) 7,9 % 

Stämmer helt 
och hållet 

(8) 5,8 % (5) 6,8 % (3) 4,6 % (5) 10,0 % (3) 3,4 % 

Vet ej (22) 15,8 % (11) 14,9 % (11) 16,9 % (4) 8,0 % (18) 20,2 % 
 

6.3.	Frågor	om	film	och	tv	som	en	resurs	för	religiöst	meningsskapande	och	

livstolkning	

Därefter ställde jag flera frågor som var kopplade till min första frågeställning, dvs. ”I vilken 

utsträckning använder gymnasieelever sig av film och tv /…/ som resurs för religiöst 

meningsskapande och livstolkning?”.  

En klar majoritet (76,3 %) har svarat ”Ja” på frågan om det finns film och tv som har 

lärt dem något om antingen saker, eller människor (utanför deras egen kulturella- eller 

religiösa krets) som de inte upplevt i vardagslivet. Mellan ”män” och ”kvinnor” kan man 

inte urskilja några större skillnader (77,0 % respektive 75,4 %). Gruppen ”troende” svarade 

högre än ”icke-troende” (86,0 % respektive 70,8 %) (se Tabell 9).  

 
Tabell 9: Fråga 5. Finns det film, tv, webb-tv eller tv-serier som har lärt dig något om antingen saker, eller 
människor (utanför din egen kulturella- eller religiösa krets) som du inte upplevt i vardagslivet?103 

Fråga 5. Totalt (n = 139) Män (n = 74) Kvinnor (n = 
65) 

Troende (n = 
50) 

Icke-troende (n 
= 89) 

Ja (136) 76,3 % (57) 77,0 % (49) 75,4 % (43) 86,0 % (63) 70,8 % 
Nej (3) 4,3 %  (4) 5,4 % (2) 3,1 % (1) 2,0 % (5) 5,6 % 
Vet ej (0) 19,4 % (13) 17,6 % (14) 21,5 % (6) 12,0 % (21) 23,6 % 

 
En klar majoritet (77,7 %) har svarat ”Ja” på frågan om det finns film och tv som fått 

dem att reflektera över deras upplevelse av världen. Mellan ”män” och ”kvinnor” kan man 

inte urskilja några större skillnader (77,0 % respektive 78,5 %). Gruppen ”troende” svarade 

högre än ”icke-troende” (86,0 % respektive 73,0 %) (se Tabell 10). 

 
Tabell 10: Fråga 6. Finns det film, tv, webb-tv eller tv-serier som har fått dig att reflektera över din upplevelse av 
världen?104 

Fråga 6. Totalt (n = 139) Män (n = 74) Kvinnor (n = 
65) 

Troende (n = 
50) 

Icke-troende (n 
= 89) 

                                                
103	Frågeinstruktion:	Om	du	tänker	dig	att	frågan	handlar	om	X	(saker	eller	människor).	Du	kanske	aldrig	har	varit	
ansikte	mot	ansikte	med	X	men	eftersom	du	sett	den	där	filmen	eller	dokumentären	på	tv	har	du	kanske	ändå	en	
ganska	bra	uppfattning	om	vad	det	innebär	att	vara	och	leva	som	X.	
104	Frågeinstruktion	till	eleverna:	Med	”upplevelse	av	världen”	menar	jag	vad	du	tror	och	anser	om	världen	vi	
lever	i.	Det	kan	vara	frågor	om	t.ex.	universums	uppkomst,	vad	som	händer	efter	döden	eller	varför	samhället	
ser	ut	som	det	gör.	Med	andra	ord	frågor	som	har	en	stor	betydelse	för	din	övergripande	bild	av	världen.	
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Ja (108) 77,7 % (57) 77,0 % (51) 78,5 % (43) 86,0 % (65) 73,0 % 
Nej (12) 8,6 % (7) 9,5 % (5) 7,7 % (3) 6,0 % (9) 10,1 % 
Vet ej (19) 13,7 % (10) 13,5 % (9) 13,8 % (4) 8,0 % (15) 16,9 % 

 
En klar majoritet (66,2 %) har svarat ”Ja” på frågan om det finns film och tv som har 

fått dem att reflektera över frågor om livet. Gruppen ”kvinnor” svarade högre än ”män” 

(73,8 % respektive 59,5 %). Detsamma gäller mellan ”troende” och ”icke-troende” (76,0 % 

respektive 60,7 %) (se Tabell 11).  

 
Tabell 11: Fråga 7. Finns det film, tv, webb-tv eller tv-serier som har fått dig att reflektera över frågor om 
livet?105 

Fråga 7. Totalt (n = 139) Män (n = 74) Kvinnor (n = 
65) 

Troende (n = 
50) 

Icke-troende (n 
= 89) 

Ja (92) 66,2 % (44) 59,5 % (48) 73,8 % (38) 76,0 % (54) 60,7 % 
Nej (20) 14,4 % (15) 20,3 % (5) 7,7 % (4) 8,0 % (16) 18,0 % 
Vet ej (27) 19,4 % (15) 20,3 % (12) 18,5 % (8) 16,0 % (19) 21,3 % 

 
En klar majoritet (66,2 %) har svarat ”Ja” på frågan om det finns film och tv som har 

fått dem att reflektera över frågor om gott och ont eller rätt och orätt. Gruppen 

”kvinnor” svarade högre än ”män” (73,8 % respektive 59,5 %). Gruppen ”troende” svarade 

betydligt högre än ”icke-troende” (84,0 % respektive 56,2 %) (se Tabell 12). 

 
Tabell 12: Fråga 8. Finns det film, tv, webb-tv eller tv-serier som har fått dig att reflektera över frågor om gott 
och ont eller rätt och orätt? 

Fråga 8. Totalt (n = 139) Män (n = 74) Kvinnor (n = 
65) 

Troende (n = 
50) 

Icke-troende (n 
= 89) 

Ja (92) 66,2 % (44) 59,5 % (48) 73,8 % (42) 84,0 % (50) 56,2 % 
Nej (18) 12,9 % (12) 16,2 % (6) 9,2 % (3) 6,0 % (15) 16,9 % 
Vet ej (29) 20,9 % (18) 24,3 % (11) 16,9 % (5) 10,0 % (24) 27,0 % 

 
En klar majoritet (61,9 %) har svarat ”Ja” på frågan om det finns film och tv som har 

fått dem att reflektera över hur ett gott liv och ett bra samhälle bör se ut. Gruppen 

”kvinnor” svarade högre än ”män” (67,7 % respektive 56,8 %). Mellan ”troende” och ”icke-

troende” kan man inte urskilja några större skillnader (64,0 % respektive 60,7 %) (se Tabell 

13).  

 
Tabell 13: Fråga 9. Finns det film, tv, webb-tv eller tv-serier som har fått dig att reflektera över hur ett gott liv 
och ett bra samhälle bör se ut? 

Fråga 9. Totalt (n = 139) Män (n = 74) Kvinnor (n = 
65) 

Troende (n = 
50) 

Icke-troende (n 
= 89) 

Ja (86) 61,9 % (42) 56,8 % (44) 67,7 % (32) 64,0 % (54) 60,7 % 

                                                
105	Frågeinstruktion	till	eleverna:	Med	”frågor	om	livet”	menar	jag	vad	du	tror	och	anser	om	människan.	Det	kan	
vara	frågor	om	t.ex.	meningen	med	livet,	alla	människors	värde	eller	synen	på	kärlek.	Med	andra	ord	frågor	som	
har	en	stor	betydelse	för	din	övergripande	bild	av	människan.		
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Nej (16) 11,5 % (14) 18,9 % (2) 3,1 % (5) 10,0 % (11) 12,4 % 
Vet ej (37) 26,6 % (18) 24,3 % (19) 29,2 % (13) 26,0 % (24) 27,0 % 

 
 

En klar majoritet (52,5 %) har svarat ”Ja” på frågan om det finns film och tv som har 

fått dem att fundera över att förändra något med sitt liv eller att leva på ett annat sätt. 

Mellan ”män” och ”kvinnor” kan man inte urskilja några större skillnader (52,7 % respektive 

52,3 %).  Gruppen ”troende” svarade högre än ”icke-troende” (60,0 % respektive 48,3 %) (se 

Tabell 14). 

 
Tabell 14: Fråga 10. Finns det film, tv, webb-tv eller tv-serier som har fått dig att fundera över att förändra något 
med ditt liv eller att leva på ett annat sätt? 

Fråga 10. Totalt (n = 139) Män (n = 74) Kvinnor (n = 
65) 

Troende (n = 
50) 

Icke-troende (n 
= 89) 

Ja (73) 52,5 % (39) 52,7 % (34) 52,3 % (30) 60,0 % (43) 48,3 % 
Nej (35) 25,2 % (20) 27,0 % (15) 23,1 % (8) 16,0 % (27) 30,3 % 
Vet ej (31) 22,3 % (15) 20,3 % (16) 24,6 % (12) 24,0 % (19) 21,3 % 

 

6.4.	Frågor	om	SKAM	som	resurs	för	religiöst	meningsskapande	och	livstolkning	

Efter de mer allmänna frågorna kom jag att ställa mer specifika frågor kopplade till vilken 

utsträckning eleverna använder sig av webb-serien SKAM som resurs för religiöst 

meningsskapande och livstolkning. Först började jag med att ställa frågan om hur många av 

dem som hade sett SKAM, något som visade sig vara lite färre än hälften (44,6 %). Gruppen 

”kvinnor” svarade ”Ja” i betydligt högre uträckning än ”män” (64,6 % respektive 27,0 %). 

Gruppen ”troende” svarade högre än ”icke-troende” (54 % respektive 39,3 %) (se Tabell 17). 

 
Tabell 17. Fråga 13. Har du sett SKAM? 

Fråga 13. Totalt (n = 139) Män (n = 74) Kvinnor (n = 
65) 

Troende (n = 
50) 

Icke-troende (n 
= 89) 

Ja (62) 44,6 % (20) 27,0 % (42) 64,6 % (27) 54 % (35) 39,3 % 
Nej (77) 55,6 % (54) 73,0 % (23) 35,4 % (23) 56 % (54) 60,7 % 

 
En majoritet (43,5 %) har svarat ”Ja” på frågan om SKAM lärt dem något om 

antingen saker, eller människor (utanför deras egen religiösa- eller kulturella krets) som 

de inte upplevt i vardagslivet. Gruppen ”kvinnor” svarade betydligt högre än ”män” (57,1 % 

respektive 15,0 %). Gruppen ”troende” svarade högre än ”icke-troende” (51,9 respektive 37,1 

%) (se Tabell 18). 
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Tabell 18: Fråga 17. Upplever du att SKAM har lärt dig något om antingen saker, eller människor (utanför din 
egen kulturella- eller religiösa krets) som du inte upplevt i vardagslivet?106 

Fråga 17. Totalt (n = 62) Män (n = 20) Kvinnor (n = 
42) 

Troende (n = 
27) 

Icke-troende (n 
= 35) 

Ja (27) 43,5 % (3) 15,0 % (24) 57,1 % (14) 51,9 % (13) 37,1 % 
Nej (13) 21,0 % (7) 35,0 % (6) 14,3 % (4) 14,8 % (9) 25,7 % 
Vet ej (22) 35,5 % (10) 50,0 % (12) 28,6 % (9) 33,3 % (13) 37,1 % 

 

När jag bad eleverna som svarat ”Ja” att skriva ner några exempel var det 16 elever som 

lämnade ett text-svar.107 Nedan presenteras ett urval av de svar jag fått in: 

 
Svar: Ganska mycket om hur det är att leva med en annan religion. 
Respondent: kvinna, icke-troende, Handels- och administrationsprogrammet  
 
Svar: De möter ju många olika vardagsliv, det känns som att jag fått en syn hur det är från deras 
vinkel. 
Respondent:  kvinna, icke-troende, Estetiska programmet  
 
Svar: Hur familjen och religion kan påverka ditt beteende. Då Sana gillade en icke muslim. 
Respondent: kvinna, icke-troende, Teknikprogrammet  
 
Svar: Att bara för att man tror på ”allah” så betyder inte det att man beter sig som man ”vore”. Och 
att det finns folk som inte tror på Allah som beter sig mer som man ”vore”. 
Respondent: kvinna, icke-troende, Hantverksprogrammet  
 
Svar: Hur religion påverkar ditt sätt att bli behandlad av samhället. 
Respondent: kvinna, icke-troende, Teknikprogrammet  

 
Svar: Fakta som dem har sagt och sanas sätt att se saker på och vildes sätt att se på olika saker på 
pga de är så olika. 
Respondent: kvinna, icke-troende, Hantverksprogrammet  
 
Svar: Fått lära mig om olika kulturer. 
Respondent: kvinna, icke-troende, Barn- och fritidsprogrammet  
 
Svar: Mycket om hur olika kulturer kan se ut.  
Respondent: kvinna, icke-troende, Barn- och fritidsprogrammet 

 
En majoritet (43,5 %) har svarat ”Nej” på frågan om SKAM har fått dem att 

reflektera över sin upplevelse av världen, samtidigt var det nästan var fjärde elev (24,2 %) 

som svarade ”Ja”. Gruppen ”kvinnor” svarade betydligt högre än ”män” (31,0 % respektive 

10,0 %). Gruppen ”troende” svarade högre än ”icke-troende” (33,3 % respektive 17,1 %) (se 

Tabell 19).   

 

                                                
106	Frågeinstruktion:	Om	du	tänker	dig	att	frågan	handlar	om	X	(saker	eller	människor).	Du	kanske	aldrig	har	varit	
ansikte	mot	ansikte	med	X	men	eftersom	du	sett	den	där	filmen	eller	dokumentären	på	tv	har	du	kanske	ändå	en	
ganska	bra	uppfattning	om	vad	det	innebär	att	vara	och	leva	som	X.	
107	Dessvärre	var	det	nästan	bara	”kvinnor”	och	”icke-troende”	som	valde	att	lämna	text-svar.	Detta	gäller	för	alla	
frågor	som	handlar	om	SKAM.	
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Tabell 19: Fråga 19. Upplever du att SKAM har fått dig att reflektera över din upplevelse av världen?108 
Fråga 19. Totalt (n = 62) Män (n = 20) Kvinnor (n = 

42) 
Troende (n = 
27) 

Icke-troende (n 
= 35) 

Ja (15) 24,2 % (2) 10,0 % (13) 31,0 % (9) 33,3 % (6) 17,1 % 
Nej (27) 43,5 % (14) 70,0 % (13) 31,0 % (12) 44,4 % (15) 42,9 % 
Vet ej (20) 32,3 % (4) 20,0 % (16) 38,1 % (6) 22,2 % (14) 40,0 % 

 

Av de som svarade ”Ja” var det 8 elever som lämnade ett text-svar. Nedan presenteras ett 

urval av de svar jag fått in: 

 
Svar: SKAM har gett mig en bild av hur olika människors liv kan se ut.  
Respondent: kvinna, icke-troende, Teknikprogrammet 
 
Svar: Hur de kan se ut i olika familjer. 
Respondent: kvinna, icke-troende, Barn- och fritidsprogrammet  
 
Svar: Ungdomars liv i dagens samhälle, att man kanske får bekräftelse på att man inte är ensam 
om att tänka på ett visst sätt. Kultur genom karaktären Sana.  
Respondent: man, icke-troende, Barn- och fritidsprogrammet  
 
Svar: Sanas avsnitt där hon pratar folk och ett mer muslimskt sätt att se saker på.  
Respondent: kvinna, icke-troende, Hantverksprogrammet  
 
Svar: Att alla kulturer kan umgås med alla. 
Respondent: kvinna, icke-troende, Barn- och fritidsprogrammet  
 
Svar: Hur vissa har jävligt svårt att respektera andras olikheter.  
Respondent: kvinna, icke-troende, Hantverksprogrammet  
 
Svar: Varför det inte kan vara en självklarhet att man ska få bete och se ut på de sätt man vill! För 
det är väll egentligen allas dröm? Att kunna vara dig själv i alla situationer och inte alltid behöva 
anpassa sig! Kollar man angående religioner så tycker jag det är helt galet att man inte ska få ha 
sin egna tro utan att få massa hot och hat eller gå under en viss kategori.  
Respondent: kvinna, troende, Handels- och administrationsprogrammet  

 
En majoritet (45,2 %) har svarat ”Nej” på frågan om SKAM har fått dem att 

reflektera över frågor om livet, samtidigt var det nästan var fjärde elev (24,2 %) som 

svarade ”Ja”. Gruppen ”kvinnor” svarade betydligt högre än ”män” (33,3 % respektive 5,0 

%). Gruppen ”troende” svarade högre än ”icke-troende” (33,3 % respektive 17,1 %) (se 

Tabell 20). 

 
Tabell 20: Fråga 21. Upplever du att SKAM har fått dig att reflektera över frågor om livet?109 

Fråga 21. Totalt (n = 62) Män (n = 20) Kvinnor (n = 
42) 

Troende (n = 
27) 

Icke-troende (n 
= 35) 

                                                
108	Frågeinstruktion	till	eleverna:	Med	”upplevelse	av	världen”	menar	jag	vad	du	tror	och	anser	om	världen	vi	
lever	i.	Det	kan	vara	frågor	om	t.ex.	universums	uppkomst,	vad	som	händer	efter	döden	eller	varför	samhället	
ser	ut	som	det	gör.	Med	andra	ord	frågor	som	har	en	stor	betydelse	för	din	övergripande	bild	av	världen.	
109	Frågeinstruktion	till	eleverna:	Med	”frågor	om	livet”	menar	jag	vad	du	tror	och	anser	om	människan.	Det	kan	
vara	frågor	om	t.ex.	meningen	med	livet,	alla	människors	värde	eller	synen	på	kärlek.	Med	andra	ord	frågor	som	
har	en	stor	betydelse	för	din	övergripande	bild	av	människan.	
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Ja (15) 24,2 % (1) 5,0 % (14) 33,3 % (9) 33,3 % (6) 17,1 % 
Nej (28) 45,2 % (14) 70,0 % (14) 33,3 % (9) 33,3 % (19) 54,3 % 
Vet ej (19) 30,6 % (5) 25,0 % (14) 33,3 % (9) 33,3 % (10) 28,6 % 

 

Av de som svarade ”Ja” var det 6 elever som lämnade ett text-svar. Nedan presenteras ett 

urval av de svar jag fått in: 

 
Svar: Vilka människor som egentligen är bra människor. 
Respondent: kvinna, icke-troende, Teknikprogrammet  
 
Svar: Våga vara sig själv. 
Respondent: kvinna, troende, Hantverksprogrammet  
 
Svar: Att det kan vara svårt att svårt att hålla sams med olika personer.  
Respondent: kvinna, icke-troende, Barn- och fritidsprogrammet  
 
Svar: Lite hur det är att vara ungdom idag osv.  
Respondent: kvinna, troende, Handels- och administrationsprogrammet  

 

En majoritet (38,7 %) har svarat ”Ja” på frågan om SKAM har fått dem att 

reflektera över frågor om gott och ont eller rätt och orätt. Gruppen ”kvinnor” svarade 

betydligt högre än ”män” (52,4 % respektive 10,0 %). Gruppen ”troende” svarade högre än 

”icke-troende” (48,1 % respektive 31,4 %) (se Tabell 21).  

 
Tabell 21: Fråga 23. Upplever du att SKAM har fått dig att reflektera över frågor om gott och ont eller rätt och 
orätt? 

Fråga 23. Totalt (n = 62) Män (n = 20) Kvinnor (n = 
42) 

Troende (n = 
27) 

Icke-troende (n 
= 35) 

Ja (24) 38,7 % (2) 10,0 % (22) 52,4 % (13) 48,1 % (11) 31,4 % 
Nej (19) 30,6 % (11) 55,0 % (8) 19,0 % (6) 22,2 % (13) 37,1 % 
Vet ej  (19) 30,6 % (7) 35,0 % (12) 28,6 % (8) 29,6 % (11) 31,4 % 

 

Av de som svarade ”Ja” var det 14 elever som lämnade ett text-svar. Nedan presenteras ett 

urval av de svar jag fått in: 

 
Svar: Allt med kompisar/killar och beteende. Så kan man oftast se i skam när någon gör fel/rätt.  
Respondent: kvinna, icke-troende, Hantverksprogrammet  

 
Svar: Hur man behandlar andra människor.  
Respondent: kvinna, troende, Handels- och administrationsprogrammet  
 
Svar: Mobbing, kultur, vänskap.  
Respondent: man, icke-troende, Barn- och fritidsprogrammet  
 
Svar: Hur man ska vara i ett förhållande, mot andra i skolan osv.  
Respondent: kvinna, icke-troende, Handels- och administrationsprogrammet  
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Svar: Kommer inte ihåg någon speciell händelse men när man väl tittade på serien reagerade man 
ju på saker som till exempel mobbing.  
Respondent: kvinna, troende, Handels- och administrationsprogrammet  
 
Svar: På hur samhället ser på människor med sexuell läggning och personer med en annan 
religion. 
Respondent: kvinna, icke-troende, Estetiska programmet  
 
Svar: Om hur det är att göra rätt och fel som muslimsk ungdom i dagens samhälle. Men även 
frågor om hur man ska handla mot sina vänner. Ex i serien där det är drama och vännerna gör 
saker som är fel. De har gjort att jag reflekterat över hur jag själv gör i vissa situationer.  
Respondent: kvinna, icke-troende, Estetiska programmet  

 

En majoritet (48,4 %) har svarat ”Vet ej” på frågan om SKAM har fått dem att 

reflektera över hur ett gott liv och ett gott samhälle borde se ut, samtidigt var det lite färre 

än var femte elev (19,4 %) som svarade ”Ja”. Gruppen ”kvinnor” svarade högre än ”män” 

(23,8 % respektive 10,0 %). Mellan ”troende” och ”icke-troende” kan man inte urskilja några 

större skillnader (18.5 % respektive 20,0 %) (se Tabell 22). 

 
Tabell 22: Fråga 25. Upplever du att SKAM har fått dig att reflektera över hur ett gott liv och ett bra samhälle 
borde se ut? 

Fråga 25. Totalt (n = 62) Män (n = 20) Kvinnor (n = 
42) 

Troende (n = 
27) 

Icke-troende (n 
= 35) 

Ja (12) 19,4 % (2) 10,0 % (10) 23,8 % (5) 18,5 % (7) 20,0 % 
Nej (20) 32,3 % (7) 35,0 % (13) 31,0 % (8) 29,6 % (12) 34,3 % 
Vet ej (30) 48,4 % (11) 55,0 % (19) 45,2 % (14) 51,9 % (16) 45,7 % 

 

Av de som svarade ”Ja” var det 3 elever som lämnade text-svar:  

 
Svar: Det bästa i Skam är när alla kan umgås och är vänner, trivs med varandra. 
Respondent: kvinna, icke-troende, Handels- och administrationsprogrammet  
 
Svar: Allas lika värde. 
Respondent: kvinna, icke-troende, Hantverksprogrammet  
 
Svar: Respekt för alla och mer blandade kulturer. Något som förekommer i serien men som jag 
inte upplever på samma sätt i samhället. 
Respondent: kvinna, troende, Estetiska programmet  

 
En majoritet (48,4 %) har svarat ”Nej” på frågan om SKAM fått dem att fundera 

över att förändra något med sina liv eller att leva på ett annat sätt, samtidigt var det lite 

fler än var femte elev (21,0 %) som svarade ”Ja”. Gruppen ”kvinnor” svarade högre än ”män” 

(26,2 % respektive 10,0 %). Gruppen ”troende” svarade aningen högre än ”icke-troende” 

(25,9% respektive 17,1 %) (se Tabell 23). 

 
Tabell 23: Fråga 27. Upplever du att SKAM har fått dig att fundera över att förändra något med ditt liv eller att 
leva på ett annat sätt? 
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Fråga 27. Totalt (n = 62) Män (n = 20) Kvinnor (n = 
42) 

Troende (n = 
27) 

Icke-troende (n 
= 35) 

Ja (13) 21,0 % (2) 10,0 % (11) 26,2 % (7) 25,9 % (6) 17,1 % 
Nej (30) 48,4 % (14) 70,0 % (16) 38,1 % (11) 40,7 % (19) 54,3 % 
Vet ej (19) 30,6 % (4) 20,0 % (15)35,7 % (9) 33,3 % (10) 28,6 % 

 

Av de som svarade ”Ja” var det 6 elever som lämnade ett text-svar: 

 
Svar: Våga vara sig själv och att man är bra som man är. 
Respondent: kvinna, troende, Hantverksprogrammet  
 
Svar: Att vara nöjd med sig själv, prata mer och acceptera. 
Respondent: kvinna, icke-troende, Hantverksprogrammet 
 
Svar: Att leva i att stå upp för alla. 
Respondent: kvinna, icke-troende, Hantverksprogrammet  
 
Svar: Att man kanske ska ta det lite lugnt med killar och inte göra som Vilde. 
Respondent: kvinna, icke-troende, Barn- och fritidsprogrammet  
 
Svar: Att tänka mer på att alltid vara snäll mot personer man träffar, för alla går igenom något som 
man inte har en aning om. 
Respondent: kvinna, icke-troende, Barn och fritidsprogrammet  
 
Svar: Hur jag ska vara i mitt liv, tänka, hur mitt förhållande ska vara osv. 
Respondent: kvinna, icke-troende, Handels- och administrationsprogrammet  

 
 
6.5.	Förtydligande	av	resultat	

Inledningsvis ställde jag ett par frågor som var tänkta att reda ut hur pass stor del 

populärkultur i form av film och tv, respektive ”traditionella” religiösa praktiker (här valde 

jag att räkna hur ofta eleverna ber, deltar i gudstjänster eller andra liknande religiösa möten 

och om de i sitt barndomshem ofta talat om religion och livsfrågor) upptar av elevernas liv. 

Av resultatet framgår att film och tv upptar en väldigt stor del av elevernas liv medan 

”traditionella” religiösa praktiker upptar en betydligt mindre del. En klar majoritet (97,1 %) 

har svarat att de brukar se på film och tv ”Åtminstone en gång i månaden” eller oftare” medan 

motsvarande som svarade att de brukar ägna sig av ”traditionella” religiösa praktiker så som 

att be (12,3 %) eller delta i gudstjänster eller andra liknade religiösa möten (10,0 %) var 

förhållandevis få. Därtill är det en klar majoritet (87,1 %) som har svarat ”Ja” på frågan om de 

brukar diskutera film och tv med vänner och bekanta varav nästan samtliga (91,8 %) svarade 

att de brukar göra det ”Åtminstone en gång i månaden” eller oftare. Om man nu ställer det i 

relation till att endast lite fler än var femte elev (22,3 %) har svarat ”Stämmer ganska bra” 

eller ”Stämmer helt och hållet” på påståendet om de i sitt barndomshem ofta talat om religion 

och livsfrågor kan man konstatera att film och tv har en betydligt större närvaro i elevernas liv 
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än vanliga ”traditionella” religiösa praktiker (se tabell 3-8). Man kan också konstatera att 

resultatet inte skiljer sig något vidare nämnvärt mellan varken ”män” eller ”kvinnor” eller 

”troende” och ”icke-troende”, förutom det att en större andel ”troende” (föga förvånande) har 

svarat högre, eller betydligt högre, än ”icke-troende” på frågorna som tog upp ”traditionella” 

religiösa praktiker (se tabell 6-8). Vad som däremot är lite förvånande är att resultatet hos 

”troende” på dessa frågor ändå är så pass lågt som det ändå är vilket ytterligare visar på hur 

liten närvaro ”traditionella” religiösa praktiker har i elevernas liv oavsett grupp. 

När det kommer till frågorna som handlade om film och tv som en resurs för religiöst 

meningsskapande och livstolkning vill jag på olika sätt försöka beröra det Hartman tar med 

inom livstolkningsbegreppet, dvs. kunskapssyn, människosyn, samhällssyn, kosmologi och 

teologi, men också sådant som en persons värderingar.110 Av resultatet framgår tydligt att film 

och tv i stor utsträckning är en resurs för religiöst meningsskapande och livstolkning eftersom 

en klar majoritet har svarat ”Ja” på samtliga frågor (se tabell 9-14). Detta gäller inte minst 

frågorna 5) och 6) men resultatet är fortsättningsvis högt även på de andra frågorna 7), 8), 9) 

och 10).111  

 
Finns det film, tv, webb-tv eller tv-serier som (totalt): 

5) ”… som har lärt dig något om antingen saker, eller människor (utanför din egen kulturella- eller 

religiösa krets) som du inte upplevt i vardagslivet” - (76,3 %)  

6) ”… som har fått dig att reflektera över din upplevelse av världen” - (77,7 %)  

7) ”… har fått dig att reflektera över frågor om livet” - (66,2 %)  

8) ”… har fått dig att reflektera över frågor om gott och ont eller rätt och orätt” - (66,2 %),  

9) ”… har fått dig att reflektera över hur ett gott liv och ett bra samhälle bör se ut” - (61,9 %)  

10) ”… har fått dig att fundera över att förändra något med ditt liv eller att leva på ett annat sätt” - 

(52,5 %).  

 

Även om man kan se att andelen elever som har svarat ”Ja” sjunker en aning efter fråga 6) 

kvarstår det faktum att fler än hälften av eleverna anser att film och tv är en resurs när det 

kommer till att lära sig något om saker eller människor (utanför den egna kulturella- eller 

religiösa kretsen) som de inte har upplevt i vardagslivet; utgöra underlag för frågor av 

existentiell betydelse som t.ex. frågor om världen och livet; samt för förståelse och 

förhållningssätt till etik och moral. 

                                                
110	Hartman,	Sven	G..	Livstolkning	hos	barn	och	unga.	I	Livstolkning	och	värdegrund:	att	undervisa	om	religion,	
livsfrågor	och	etik,	Almén,	Edgar	(red.),	ss.	53-101.	Linköping	University	Electronic	Press,	Linköping,	2000,	s.	72.	
111	Andelen	som	har	svarat	”Ja”	redovisas	fortsättningsvis	i	procent	inom	parantes.	
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Vad man också kan se är att gruppen ”kvinnor” utmärker sig genom att svara ”Ja” i 

högre utsträckning än ”män” på frågorna 7), 8) och 9). Men när det kommer till de resterande 

frågorna, dvs. 5), 6), och 10) kan man inte se några större skillnader. 

 
Finns det film, tv, webb-tv eller tv-serier som (män och kvinnor): 

5) ”… har lärt dig något om antingen saker, eller människor (utanför din egen kulturella- eller 

religiösa krets) som du inte upplevt i vardagslivet” - (77,0 % respektive 75,4 %),  

6) ”… har fått dig att reflektera över din upplevelse av världen” - (77,0 % respektive 78,5 %) 

7) ”… har fått dig att reflektera över frågor om livet” - (59,5 % respektive 73,8 %),  

8) ”… har fått dig att reflektera över frågor om gott och ont eller rätt och orätt” - (59,5 % 

respektive 73,8 %) 

9) ”… har fått dig att reflektera över hur ett gott liv och ett bra samhälle bör se ut” - (56,8 

respektive 67,7 %) 

10) ”… har fått dig att fundera över att förändra något med ditt liv eller att leva på ett annat sätt” - 

(52,7 % respektive 52,3 %)  

 

Även ”troende” har svarat ”Ja” i betydligt högre utsträckning än ”icke-troende” på 

samtliga frågor. Den enda frågan som de inte sticker ut något nämnvärt på är fråga 9) där de 

visserligen svarade högre men där skillnaden inte var fullt lika stor mellan grupperna. 

 
Finns det film, tv, webb-tv eller tv-serier som (troende och icke-troende): 

5) ”… har lärt dig något om antingen saker, eller människor (utanför din egen kulturella- eller 

religiösa krets) som du inte upplevt i vardagslivet” - (86,0 % respektive 70,8 %),  

6) ”… har fått dig att reflektera över din upplevelse av världen” - (86,0 % respektive 73,0 %),  

7) ”… har fått dig att reflektera över frågor om livet” - (76,0 % respektive 60,7 %),  

8) ”… har fått dig att reflektera över frågor om gott och ont eller rätt och orätt” - (84,0 % 

respektive 56,2),  

9) ”… har fått dig att reflektera över hur ett gott liv och ett bra samhälle bör se ut” - (64,0 % 

respektive 60,7 %) 

10) ”… har fått dig att fundera över att förändra något med ditt liv eller att leva på ett annat sätt” - 

(60,0 % respektive 48,3 %).  

 

När det kommer till frågorna om SKAM (se tabell 17- 23) kan man konstatera att det är 

en betydligt lägre andel som har svarat ”Ja” jämfört med på de allmänna frågorna. Faktum är 

att det är en minoritet som har svarat ”Ja” på samtliga frågor förutom på frågorna 17) och 23). 

Att en majoritet inte har svarat ”Ja” på de resterande frågorna, dvs. 19), 21), 25) och 27) 

betyder emellertid inte att resultatet inte kan vara av intresse. För om man tittar på de andra 
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frågorna kan man trots det konstatera att det fortfarande är runt var fjärde respektive femte 

elev som upplever att SKAM har fungerat som en resurs i de här frågorna. Vilket i ett större 

perspektiv fortfarande är rätt mycket. 

 
Upplever du att SKAM (totalt): 

17) ”… har lärt dig något om antingen saker, eller människor (utanför din egen kulturella- eller 

religiösa krets) som du inte upplevt i vardagslivet” - (43,5 %) 

19) ”… har fått dig att reflektera över din upplevelse av världen” - (24,2 %) 

21) ”… har fått dig att reflektera över frågor om livet” - (24,2 %) 

23) ”… har fått dig att reflektera över frågor om gott och ont eller rätt och orätt” - (38,7 %)  

25) ”… har fått dig att reflektera över hur ett gott liv och ett bra samhälle bör se ut” - (19,4 %) 

27) ”… har fått dig att fundera över att förändra något med ditt liv eller att leva på ett annat sätt” - 

(21,0 %)  

 

Vad man kan se är att gruppen ”kvinnor” sticker ut ännu tydligare än vad de gjorde på 

de allmänna frågorna i och med att de svarade ”Ja” i betydligt högre utsträckning än ”män” på 

samtliga frågor, men särskilt på frågorna 17), 19), 21) och 23). Här kan man se att lite fler än 

varannan respektive runt var tredje kvinna har svarat ”Ja”, medan det på de resterande 

frågorna, dvs. 25) och 27) var en aningen lägre andel ”kvinnor” som svarade ”Ja” men att det 

fortfarande landade på runt var fjärde kvinna. 

 
Upplever du att SKAM (män och kvinnor): 

17) ”… har lärt dig något om antingen saker, eller människor (utanför din egen kulturella- eller 

religiösa krets) som du inte upplevt i vardagslivet” - (15,0 % respektive 57,1 %) 

19) ”… har fått dig att reflektera över din upplevelse av världen” - (10,0 % respektive 31,0 %) 

21) ”… har fått dig att reflektera över frågor om livet” - (5,0 % respektive 33,3 %) 

23) ”… har fått dig att reflektera över frågor om gott och ont eller rätt och orätt” - (10,0 % 

respektive 52,4 %) 

25) ”… har fått dig att reflektera över hur ett gott liv och ett bra samhälle bör se ut” - (10,0 % 

respektive 23,8 %) 

27) ”… har fått dig att fundera över att förändra något med ditt liv eller att leva på ett annat sätt” - 

(10,0 % respektive 26,2 %)  

 

När det kommer till ”troende” och ”icke-troende” kan man även här konstatera att 

trenden håller i sig och att ”troende” tenderar att svara aningen högre, eller högre, än ”icke-

troende” på nästan samtliga frågor. Den enda frågan som ”troende” svarar aningen lägre än 

”icke-troende” på är fråga 25) vilket i grund och botten är samma fråga som fråga 9) där det 
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inte heller skiljde nämnvärt mellan grupperna. Precis som mellan ”män” och ”kvinnor” kan 

man se att det är frågorna 17), 19), 21) och 23) som sticker ut lite extra. Här kan man se att 

runt varannan respektive var tredje ”troende” har svarat ”Ja”, men att även ”icke-troende” har 

svarat relativt högt på dessa frågor. Även på den sista frågan, dvs. 27) svarade ”troende” 

aningen högre än ”icke-troende”.  

 
Upplever du att SKAM (troende och icke-troende): 

17) ”… har lärt dig något om antingen saker, eller människor (utanför din egen 

kulturella- eller religiösa krets) som du inte upplevt i vardagslivet” - (51,9 % respektive 37,1 %) 

19) ”… har fått dig att reflektera över din upplevelse av världen” - (33,3 % respektive 17,1 %) 

21) ”… har fått dig att reflektera över frågor om livet” - (33,3 % respektive 17,1 %) 

23) ”… har fått dig att reflektera över frågor om gott och ont eller rätt och orätt” - (48,1 % 

respektive 31,4 %) 

25) ”… har fått dig att reflektera över hur ett gott liv och ett bra samhälle bör se ut” - (18,5 % 

respektive 20,0 %) 

27) ”… har fått dig att fundera över att förändra något med ditt liv eller att leva på ett annat sätt” - 

(25,9 % respektive 17,1 %) 
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7.	DISKUSSION	

7.1.	Avslutande	diskussion	

För att summera och återkoppla till mina två frågeställningar: 

 
1. I vilken utsträckning använder gymnasieelever sig av film och tv (och i synnerhet webb-serien SKAM) 

som resurs för religiöst meningsskapande och livstolkning?  

2. Finns det några stora skillnader mellan å ena sidan män och kvinnor, å andra sidan ”traditionellt” 

troende och icke-troende när det kommer till användning av film och tv som resurs för religiöst 

meningsskapande och livstolkning? 

 

så kan jag först och främst konstatera att film och tv är en stor resurs för eleverna, oavsett 

vilken grupp de tillhör, när det kommer till religiöst meningsskapande och livstolkning. Jag 

har också kunnat visa på att populärkultur i form av film och tv har en avsevärt större närvaro 

i elevernas liv än flera sorters ”traditionella” religiösa praktiker. Detta bekräftar Lövheims 

tankar om att ungdomar inte är mindre religiösa idag än vad de var förr utan att deras 

religiositet istället tar sig uttryck på andra sätt dvs. i form av en avtraditionaliserad religion.112 

Vad som också är intressant är att grupperna ”kvinnor” och ”troende” har svarat ”Ja” i högre 

utsträckning på nästan samtliga frågor, vare se det handlade om de mer allmänna frågorna om 

film och tv eller de som handlade om webb-serien SKAM. Att dessa grupper svarar så högt 

bekräftar det Axelson kommer fram till i sin doktorsavhandling, dvs. att både ”troende” och 

”icke-troende” använder sig av film för att hantera personliga frågor om livets syfte och vad 

som gör livet värt att leva,113 men bygger också vidare på Axelsons resultat genom att visa på 

att ”troende” (och ”kvinnor”) inte bara är lika benägna, utan t.o.m. är mer benägna än ”icke-

troende” (och ”män”) att använda sig av film och tv när det kommer till den här sortens 

frågor. Vad gäller de allmänna frågorna så kan jag faktiskt inte ge något bra svar till varför det 

kan komma sig att resultatet ser ut som det gör annat än att ”kvinnor” och ”troende” kanske är 

aningen mer påtagliga för att låta sig influeras av film och tv än ”män” och ”icke-troende” 

(något som med fördel hade kunnat forskas vidare i). När det kommer till SKAM måste jag 

faktiskt medge att jag är lite förvånad över hur pass få ”män” det var som svarade ”Ja” men 

förklaringen till varför ”kvinnor” svarade så högt i jämförelse tror jag man kan närma sig 

                                                
112	Lövheim,	Mia,	Sökare	i	cyberspace:	ungdomar	och	religion	i	ett	modernt	mediesamhälle,	Cordia,	Stockholm,	
2007,	s.	194.	
113	Axelson,	Tomas,	Film	och	mening:	en	receptionsstudie	om	spelfilm,	filmpublik	och	existentiella	frågor.	Diss.,	
Uppsala	universitet,	2008,	s.	241;	Ibid.,	s.	245.	
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genom att jämföra det med vad Strokirk skriver i sin mastersuppsats, dvs. att 

identifikationsmöjligheterna ökar ju mer likheter det finns mellan åskådaren och mediets 

karaktärer/handling.114 Eftersom merparten av huvudkaraktärerna i SKAM är unga kvinnor 

och att serien utspelar sig i en miljö som många av mina kvinnliga informanter kan känna 

igen sig i tror jag kan ha en avgörande betydelse. Resultatet visar emellertid att min hypotes, 

dvs. att ”film och tv kommer att visa sig vara en stor resurs för religiöst meningsskapande och 

livstolkning inom samtliga grupper men att min undersökning kommer att visa att SKAM 

påverkar kvinnor i högre grad än män” visade sig stämma. 

Hartman skriver att livstolkning är en form av levd livsåskådning som hela tiden 

revideras när vi kommer i kontakt med nya upplevelser och erfarenheter.115 Genom att studera 

text-svaren (se Resultat 6.5. Frågor om SKAM som resurs för religiöst meningsskapande och 

livstolkning) som ett tiotal elever valde att lämna i samband med frågorna om SKAM blir det 

klart tydligt att film och tv har just en sådan effekt på eleverna. Utifrån text-svaren kan jag 

även lista ett par konkreta exempel/områden där SKAM har påverkat eleverna. Här är det 

emellertid viktigt att poängtera att det var långt ifrån alla elever som valde att lämna text-svar 

och de som gjorde det var nästan uteslutande kvinnor. Det knappa underlaget kommer tyvärr 

att påverka representativiteten i min undersökning vilket i det här fallet innebär att svaren inte 

med säkerhet behöver spegla gruppen gymnasieelever som helhet. Däremot finner jag dem 

tillräcklig intressanta för att ta upp i diskussionen. Av svaren att döma kan man se att det är 

många elever som upplever att SKAM har gett dem en fördjupad förståelse och inblick i hur 

andra människors liv, kulturer och religion kan se ut. Det var även flera elever som menade 

att SKAM har fått dem att reflektera över alla människors lika värde och att vi som människor 

oavsett kulturella eller religiösa olikheter kan och borde kunna umgås och leva sida vid sida 

med varandra (men att det inte är så samhället ser ut alla gånger). Många av de svar som 

eleverna har lämnat handlar också om vad som kännetecknar en ”bra” människa och vad som 

anses vara ett gott och eftersträvansvärt beteende. Här berörs lite olika teman varav de mest 

frekventa är bl.a. hur man ska bete sig mot andra människor både i skolan och i privatlivet. 

Flera är inne på hur man ska vara en bra vän och inte mobbas och ett par elever menar att 

SKAM har fått dem att tanka över hur de själva agerar runt t.ex. killar och hur de vill att deras 

framtida liv/relationer ska se ut. Vad som också tars upp men i en lite mindre utsträckning är 

                                                
114	Strokirk,	Christoffer,	”Säsong	tre	räddade	mitt	liv”:	en	receptionsstudie	av	SKAMs	icke-heterosexuella	
representationer.	Södertörns	högskola,	Institutionen	för	kultur	och	lärande,	Genusvetenskap.	Självständigt	
arbete	på	avancerad	nivå	(masterexamen),	20	poäng	/	30	hp,	2017,	ss.	35-36.	
115	Hartman,	Sven	G..	Livstolkning	hos	barn	och	unga.	I	Livstolkning	och	värdegrund:	att	undervisa	om	religion,	
livsfrågor	och	etik,	Almén,	Edgar	(red.),	ss.	53-101.	Linköping	University	Electronic	Press,	Linköping,	2000,	s.	72.	
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att SKAM har kunnat ge eleverna en viss bekräftelse i sig själva, en känsla av att de inte är 

ensamma om att vara på ett visst sätt och våga vara sig själva. Ett par elever har reflekterat 

över att samhället ser olika på människor med en normbrytande sexuell läggning eller 

religion, men också hur en viss religion eller kultur kan, men behöver inte alltid, påverka en 

persons beteende eller handlingar och att det kan finnas fler likheter mellan människor av 

olika religiös trosuppfattning än inom den egna religionen (framförallt islam) och att alla 

därför inte ska dras över samma stereotypa kam. Det framgår tydligt att svaren 

överensstämmer både med vad Johansson och Rådeby kommer fram till i sina reflektioner om 

hur muslimer framställs i SKAM men också det Strokirk skriver om hur icke-heterosexuella 

uppfattar och tolkar framställningen av icke-heterosexuella karaktärer i serien.116 Jag kan 

därför inte annat än instämma med ovanstående författare i att media och populärkultur 

bevisligen kan påverka människors identifikationsprocesser genom identifikation och 

motidentifikation (framförallt genom det Axelson kallar för självschemat, dvs. att ”Medier 

kan påverka människors självbild såsom individen är, såsom individen skulle vilja vara och 

såsom individen borde vara”)117 samt att relationen mellan populärkultur, religion och 

identitet är något som med fördel borde talas mer om. 

Precis som Axelson konstaterar i sin doktorsavhandling är det även i min undersökning 

vissa existentiella teman som dominerar, dvs. frågor som meningen med livet, olika moraliska 

principer samt vilket ansvar människor har inför varandra. I text-svaren om SKAM är det 

tydligt att de stora transcendentala- och ontologiska frågorna som t.ex. Guds existens och vad 

som händer efter döden eller hur tillvaron är beskaffad lyser lite med sin frånvaro. Men om 

man ser till resultatet på frågorna 6) och 7) på de allmänna och 19) och 21) på frågorna om 

SKAM (som båda hade en frågeinstruktion som löd): 

 
6) och 19) ”Med ”upplevelse av världen” menar jag vad du tror och anser om världen vi lever i. 

Det kan vara frågor om t.ex. universums uppkomst, vad som händer efter döden eller varför 

samhället ser ut som det gör. Med andra ord frågor som har en stor betydelse för din övergripande 

bild av världen.” 

                                                
116	Rådeby,	Stefanie	&	Johansson,	Moa,	Förenklade	föreställningar	och	komplexiteten	i	muslimers	levnadssätt:	En	
diskursanalytisk	studie	om	hur	muslimer	framställs	och	omtalas	i	serien	Skam.	Högskolan	i	Halmstad,	Akademin	
för	lärande,	humaniora	och	samhälle.	Självständigt	arbete	på	grundnivå	(kandidatexamen),	10	poäng	/	15	hp,	
2018;	Strokirk,	Christoffer,	”Säsong	tre	räddade	mitt	liv”:	en	receptionsstudie	av	SKAMs	icke-heterosexuella	
representationer.	Södertörns	högskola,	Institutionen	för	kultur	och	lärande,	Genusvetenskap.	Självständigt	
arbete	på	avancerad	nivå	(masterexamen),	20	poäng	/	30	hp,	2017.	
117	Axelson,	Tomas.	Film,	livsåskådning	och	identitet.	I	Religion	och	medier:	några	perspektiv,	Larsson,	Göran,	
Lövheim,	Mia	&	Linderman,	Alf	(red.),	ss.	205-226.	Studentlitteratur,	Lund,	2006,	s.	216.	
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7) och 21) ”Med ”frågor om livet” menar jag vad du tror och anser om människan. Det kan vara 

frågor om t.ex. meningen med livet, alla människors värde eller synen på kärlek. Med andra ord 

frågor som har en stor betydelse för din övergripande bild av människan.” 

 

kan jag ändå konstatera att film och tv har en inverkan på eleverna även när det kommer till 

den här typen av frågor.118 Jag kan därmed konstatera att eleverna i stor utsträckning använder 

film och tv, här inräknat SKAM, som en resurs både vad gäller religiöst meningsskapande och 

det Hartman tar upp inom livstolkningsbegreppet, dvs. t.ex. kunskapssyn, samhällssyn, 

kosmologi och teologi.  

Detta tycker jag är oerhört intressant eftersom det visar, precis som Lövheim och 

Hjarvard är inne på, att de gamla ”traditionella” religiösa auktoriteterna har förlorat 

monopolet över ungas tankar när det kommer till att förhålla sig till religion och andra 

existentiella frågor som är ämnade att bringa mening i tillvaron. Det blir därmed också tydligt 

att media till viss del har blivit en religiös maktfaktor i sig själv som påverkar människor både 

på makro- och mikronivå.119 Den kategoriska uppdelningen mellan ”troende” och ”icke-

troende” som jag har valt att använda i uppsatsen (baserad på en substantiell 

religionsdefinition) känns därför i sammanhanget ganska missvisande då båda grupperna 

bevisligen använder sig av film och tv på ett liknande sätt och eftersom dessa medier i mångt 

och mycket erbjuder samma funktioner som de mer traditionella formerna av religion borde  

merparten av eleverna betraktas som ”troende” (baserad på en funktionell religionsdefinition). 

Huruvida eleverna helt har avsagt sig den ”traditionella” sortens religion låter jag i likhet med 

Lövheim vara osagt men av resultatet att döma går det inte förneka att denna typ av religion 

numera måste samsas med nya ”avtraditionaliserade” auktoriteter (eller ”banal religion” som 

Hjarvard väljer att kalla det) i form av media och populärkultur som här bevisligen i hög grad 

har blivit tongivande bland unga när det kommer till den här sortens frågor. 

I Axelsons doktorsavhandling skriver han att hans handledare, religionssociologen Alf 

Linderman, i ett tidigt skede sagt till honom att ”Jag tror forskarsamhället är mer intresserad 

av vad människor i publiken tänker och tycker än vad Tomas Axelson tänker och tycker om 

film”.120 Dessa ord visade sig bli en ledstjärna i Axelsons avhandling och på samma sätt 

                                                
118	Tyvärr	hade	jag	inte	med	möjligheten	för	eleverna	att	lämna	text-svar	på	de	allmänna	frågorna	vilket	i	
efterhand	känns	ganska	surt	eftersom	det	med	facit	i	hand	hade	varit	intressant	att	veta	mer	ingående	vad	
elevernas	uppfattning	kring	de	frågorna	hade	varit	(men	det	är	lätt	att	vara	efterklok).	
119	Hjarvard,	Stig,	Mediatization	and	the	changing	authority	of	religion.	Media,	Culture	&	Society.	Vol.	38	no.	1,	ss.	
8-17,	2016,	s.	9.	
120	Axelson,	Tomas,	Film	och	mening:	en	receptionsstudie	om	spelfilm,	filmpublik	och	existentiella	frågor.	Diss.,	
Uppsala	universitet,	2008,	s.	248.	
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hoppas jag att mitt eget arbete har kunnat ge en fingervisning (om än en liten sådan) om vad 

publiken i form av gymnasieelever tycker och tänker om film och tv i förhållande till religion 

och livsfrågor. Vad som med säkerhet kan sägas är att det behövs mer forskning på området 

och att avtraditionaliserad religion i form av media och populärkultur är av största intresse när 

det kommer till förståelse för ungdomars religiositet idag men också i framtiden. För allt tyder 

på att avtraditionaliserad religion är här för att stanna, oavsett vad man tycker om det. 
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7.2.	Förslag	till	fortsatt	forskning	

Under uppsatsens gång har jag varit tvungen att göra en del avgränsningar. Framförallt har det 

handlat om antalet skolor, program och klasser jag har haft möjlighet att ha med i min 

undersökning. Som jag varit inne på tidigare i uppsatsen har det av flera olika skäl inte varit 

möjligt att genomföra en s.k. totalundersökning vilket har gjort att jag varit tvungen att 

begränsa mig på den här punkten. Eftersom undersökningens storlek påverkar dess 

representativitet hade det varit intressant att utöka den här typen av undersökning för att se 

om resultatet ser likadant ut även på andra skolor, klasser och elevgrupper, och om så är fallet 

även öka graden av representativitet. 

Av tidsmässiga skäl har jag också varit tvungen att välja bort att analysera svaren från 

en del av mina enkätfrågor. Inledningsvis var tanken att jag i mitt resultat även skulle ha med 

parametrar som föräldrarnas geografiska ursprung samt om föräldrarna tillhör en religiös 

tradition, rörelse eller grupp. Detta är frågor som hade kunnat vara intressanta att undersöka 

för att se om det kan ha någon inverkan på resultatet.  

En annan förhoppning jag först hade var att komplettera enkäten med ett mindre antal 

intervjuer. Även här av tidsmässiga skäl fick jag nöja mig med de s.k. text-svaren men jag är 

övertygad om att mer kvalitativa intervjuer hade kunnat fungera kompletterande och bidra 

med ett större djup i den här typen av undersökning. 

Sist men inte minst tycker jag det hade varit intressant att undersöka vidare i om det 

faktiskt är så att traditionellt troende är mer benägna än icke-troende av att använda sig av 

film och tv som en resurs för religiöst meningsskapande och livstolkning. Detta eftersom mitt 

resultat i viss mån skiljer sig från det Axelson kommer fram till i sin doktorsavhandling. 
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8.	SAMMANFATTNING	

Den här uppsatsens syfte har varit att undersöka i vilken utsträckning gymnasielever använder 

sig av film och tv som en resurs till religiöst meningsskapande och livstolkning (begreppet 

”livstolkning” är hämtat från Sven G. Hartman som menar att det är en form av levd 

livsåskådning och ett sätt för människor att tyda och förhålla sig till sin omvärld).  

 

Mina frågeställningar har varit:   

 
1. I vilken utsträckning använder gymnasieelever sig av film och tv (och i synnerhet webb-serien SKAM) 

som resurs för religiöst meningsskapande och livstolkning?  

2. Finns det några markanta skillnader mellan å ena sidan män och kvinnor, å andra sidan ”traditionellt” 

troende och icke-troende när det kommer till användning av film och tv som resurs för religiöst 

meningsskapande och livstolkning? 

 

Den teori jag har utgått ifrån baseras på Stig Hjarvard tankar kring mediatization och banal 

religion. För att besvara dessa frågor har jag valt att använda mig av en kvantitativ metod i 

form av webb-enkäter. Då det av flera olika skäl inte har varit möjligt att genomföra en s.k. 

totalundersökning i den här typen av arbete (examensarbete 15 hp) har jag gjort ett s.k. 

bekvämlighetsurval genom att vända mig till två medelstora gymnasieskolor närliggandes 

mitt universitet i södra Sverige. Enkäten besvarades av elever från både studie- och 

yrkesförberedande program (lite fler yrkesförberedande klasser) och totalt fick jag in 139 svar 

av 188 möjliga och uppnådde därmed en svarsfrekvens på 73,9 %. Av de som svarade var det 

73 som definierade sig som män, 64 som kvinnor och 2 som varken eller (för att göra 

resultatet mer lättöverskådlig valde jag att ta bort den sista kategorin och stället placera en 

vardera av eleverna i de två andra grupperna). Grupperna troende och icke-troende baserades 

på hur eleverna hade svarat på enkätfrågorna gällande elevernas tro. 

Vad jag har kommit fram till är att eleverna i stor utsträckning använder film och tv, här 

inräknat SKAM, som en resurs både vad gäller religiöst meningsskapande och det Hartman 

tar upp inom livstolkningsbegreppet, dvs. t.ex. kunskapssyn, samhällssyn, kosmologi och 

teologi. Jag har också kunnat visa på att populärkultur i form av film och tv har en avsevärt 

större närvaro i elevernas liv än flera sorters ”traditionella” religiösa praktiker. Detta bekräftar 

Mia Lövheims tankar om att ungdomar inte är mindre religiösa idag än vad de var förr utan 

att deras religiositet istället tar sig uttryck på andra sätt dvs. i form av en avtraditionaliserad 

religion. En intressant aspekt är att grupperna ”kvinnor” och ”troende” har svarat ”Ja” i högre 
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utsträckning på nästan samtliga frågor, vare se det handlade om de mer allmänna frågorna om 

film och tv eller de som handlade om webb-serien SKAM. Genom att studera några av 

elevernas text-svar (svar som eleverna frivilligt kunde skriva ner i samband med att de fyllde i 

enkäten) blir det även tydligt att film och tv kan ha en reviderande funktion när det kommer 

till elevernas livstolkning. Av svaren att döma kan man se att det är många elever som 

upplever att SKAM bl.a. har gett dem en fördjupad förståelse och inblick i hur andra 

människors liv, kulturer och religion kan se ut. Många av de svar som eleverna har lämnat 

handlar också om vad som kännetecknar en ”bra” människa och vad som anses vara ett gott 

och eftersträvansvärt beteende. Detta tycker jag är oerhört intressant eftersom det visar, att de 

gamla ”traditionella” religiösa auktoriteterna har förlorat monopolet över ungas tankar när det 

kommer till att förhålla sig till religion och andra existentiella frågor som är ämnade att bringa 

mening i tillvaron. Det blir därmed också tydligt att media till viss del har blivit en maktfaktor 

i sig själv som påverkar människor både på makro- och mikronivå. 
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Bilaga:	Enkät

Religion	och	populärkultur

Här	kommer	först	lite	allmänna	frågor	om	dig	och	dina	film-	och	tv-vanor.

1.	Tycker	du	om	att	se	på	film,	tv,	webb-tv	eller	tv-serier?

Ja

Nej

Vet	ej

2.	Hur	ofta	brukar	du	se	på	film,	tv,	webb-tv	eller	tv-serier?

Dagligen

Flera	gånger	i	veckan

Åtminstone	en	gång	i	veckan

Åtminstone	en	gång	i	månaden

Några	gånger	om	året

Mindre	än	en	gång	om	året

Aldrig

3.	Händer	det	att	du	diskuterar	film,	tv,	webb-tv	eller	tv-serier	med	vänner	och	bekanta?

Ja

Nej

4.	Eftersom	du	svarat	"Ja"	på	föregående	fråga:	Hur	ofta	brukar	du	diskutera	film,	tv,	webb-tv	eller

tv-serier	med	vänner	och	bekanta?

Dagligen

Flera	gånger	i	veckan

Åtminstone	en	gång	i	veckan

Åtminstone	en	gång	i	månaden

Några	gånger	om	året

Mindre	än	en	gång	om	året
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5.	Finns	det	film,	tv,	webb-tv	eller	tv-serier	som	har	lärt	dig	något	om	antingen	saker,	eller

människor	(utanför	din	egen	kulturella-	eller	religiösa	krets)	som	du	inte	upplevt	i	vardagslivet?

Frågeinstruktioner:	Förtydligande:	Om	du	tänker	dig	att	frågan	handlar	om	X	(saker,	eller	människor).	Du	kanske	aldrig	har	varit	ansikte	mot	ansikte	med	X	men	eftersom

du	sett	den	där	filmen	eller	dokumentären	på	tv	har	kanske	du	ändå	en	ganska	bra	uppfattning	om	vad	det	innebär	att	vara	och	leva	som	X.

Ja

Nej

Vet	ej

6.	Finns	det	film,	tv,	webb-tv	eller	tv-serier	som	har	fått	dig	att	reflektera	över	din	upplevelse	av

världen?

Frågeinstruktioner:	Med	”upplevelse	av	världen”	menar	jag	vad	du	tror	och	anser	om	världen	vi	lever	i.	Det	kan	vara	frågor	om	t.ex.	universums	uppkomst,	vad	som	händer

efter	döden	eller	varför	samhället	ser	ut	som	det	gör.	Med	andra	ord	frågor	som	har	en	stor	betydelse	för	din	övergripande	bild	av	världen.

Ja

Nej

Vet	ej

7.	Finns	det	film,	tv,	webb-tv	eller	tv-serier	som	har	fått	dig	att	reflektera	över	frågor	om	livet?

Frågeinstruktioner:	Med	”frågor	om	livet”	menar	 jag	vad	du	tror	och	anser	om	människan.	 Det	kan	vara	frågor	om	t.ex.	meningen	med	livet,	alla	människors	värde	eller

synen	på	kärlek.	Med	andra	ord	frågor	som	har	en	stor	betydelse	för	din	övergripande	bild	av	människan.

Ja

Nej

Vet	ej

8.	Finns	det	film,	tv,	webb-tv	eller	tv-serier	som	har	fått	dig	att	reflektera	över	frågor	om	gott	och

ont	eller	rätt	och	orätt?

Ja

Nej

Vet	ej

9.	Finns	det	film,	tv,	webb-tv	eller	tv-serier	som	har	fått	dig	att	reflektera	över	hur	ett	gott	liv	och

ett	bra	samhälle	bör	se	ut?

Ja

Nej

Vet	ej
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10.	Finns	det	film,	tv,	webb-tv	eller	tv-serier	som	har	fått	dig	att	fundera	över	att	förändra	något

med	ditt	liv	eller	att	leva	på	ett	annat	sätt?

Ja

Nej

Vet	ej

11.	Tycker	du	det	är	viktigt	att	tala	om	populärkultur	i	undervisningen?

Frågeinstruktioner:	Med	populärkultur	menar	jag	t.ex.	film,	tv,	musik	och	serietidningar.

Ja

Nej

Vet	ej

12.	Tycker	du	att	ni	talar	tillräckligt	om	populärkultur	i	undervisningen?

Ja

Nej

Vet	ej

Här	kommer	lite	frågor	om	dig	och	den	norska	webb-serien	SKAM.

13.	Har	du	sett	SKAM?

Ja

Nej

14.	Eftersom	du	svarat	"Ja"	på	föregående	fråga:	Vilken	eller	vilka	säsonger	har	du	sett	avsnitt	ifrån?

Frågeinstruktioner:	Du	kan	här	välja	mer	än	ett	svarsalternativ.

Säsong	1	(säsongen	handlar	om	Eva)

Säsong	2	(säsongen	handlar	om	Noora)

Säsong	3	(säsongen	handlar	om	Isak)

Säsong	4	(säsongen	handlar	om	Sana)
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15.	Har	du	kunnat	identifiera	dig	med	någon	av	karaktärerna	i	SKAM?

Frågeinstruktioner:	Du	kan	här	välja	mer	än	ett	svarsalternativ.	Det	är	även	möjligt	att	ange	egna	karaktärer	genom	att	klicka	på	svarsalternativ	"Ja	,	med	(eget	svar)".

Ja,	med	Eva

Ja,	med	Noora

Ja,	med	Isak

Ja,	med	Sana

Ja,	med	Vilde

Ja,	med	Yousef

Ja,	med	(eget	svar)

Nej

Vet	ej

16.	Om	du	svarat	"Ja"	på	föregående	fråga:	Skriv	gärna	ner	ett	eller	ett	par	exemepel	på	vad	det	är	som

gjort	att	du	kunnat	identifiera	dig	med	den	valda	karaktären!	Annars	kan	du	enkelt	hoppa	över	denna

fråga	och	fortsätta	med	nästa.

Frågeinstruktioner:	Alla	 svar	 uppskattas	 oavsett	 om	de	 är	 korta	 eller	 långa.	 Men	 försök	 att	 skriva	 så	mycket	 som	möjligt	 på	 varje	 fråga.	 Om	det	 skulle	 vara	 så	 att	 du	 inte

kommer	på	något	särskilt	att	skriva	men	ändå	står	fast	vid	ditt	tidigare	svar	är	det	bara	att	hoppa	över	denna	fråga	och	fortsätta	med	nästa!

17.	Upplever	du	att	SKAM	har	lärt	dig	något	om	antingen	saker,	eller	människor	(utanför	din	egen

kulturella-	eller	religiösa	krets)	som	du	inte	upplevt	i	vardagslivet?

Frågeinstruktioner:	Förtydligande:	Om	du	tänker	dig	att	frågan	handlar	om	X	(saker,	eller	människor).	Du	kanske	aldrig	har	varit	ansikte	mot	ansikte	med	X	men	eftersom

du	sett	SKAM	har	du	kanske	ändå	en	ganska	bra	uppfattning	om	vad	det	innebär	att	vara	och	leva	som	X.

Ja

Nej

Vet	ej

18.	Eftersom	du	svarat	"Ja"	på	föregående	fråga:	Skriv	gärna	ner	ett	eller	ett	par	exempel!

Frågeinstruktioner:	Alla	 svar	 uppskattas	 oavsett	 om	de	 är	 korta	 eller	 långa.	 Men	 försök	 att	 skriva	 så	mycket	 som	möjligt	 på	 varje	 fråga.	 Om	det	 skulle	 vara	 så	 att	 du	 inte

kommer	på	något	särskilt	att	skriva	men	ändå	står	fast	vid	ditt	tidigare	svar	är	det	bara	att	hoppa	över	denna	fråga	och	fortsätta	med	nästa!
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19.	Upplever	du	att	SKAM	har	fått	dig	att	reflektera	över	din	upplevelse	av	världen?

Frågeinstruktioner:	Med	”upplevelse	av	världen”	menar	jag	vad	du	tror	och	anser	om	världen	vi	lever	i.	Det	kan	vara	frågor	om	t.ex.	universums	uppkomst,	vad	som	händer

efter	döden	eller	varför	samhället	ser	ut	som	det	gör.	Med	andra	ord	frågor	som	har	en	stor	betydelse	för	din	övergripande	bild	av	världen.

Ja

Nej

Vet	ej

20.	Eftersom	du	svarat	"Ja"	på	föregående	fråga:	Skriv	gärna	ner	ett	eller	ett	par	exempel!

Frågeinstruktioner:	Alla	 svar	 uppskattas	 oavsett	 om	de	 är	 korta	 eller	 långa.	 Men	 försök	 att	 skriva	 så	mycket	 som	möjligt	 på	 varje	 fråga.	 Om	det	 skulle	 vara	 så	 att	 du	 inte

kommer	på	något	särskilt	att	skriva	men	ändå	står	fast	vid	ditt	tidigare	svar	är	det	bara	att	hoppa	över	denna	fråga	och	fortsätta	med	nästa!

21.	Upplever	du	att	SKAM	har	fått	dig	att	reflektera	över	frågor	om	livet?

Frågeinstruktioner:	Med	”frågor	om	livet”	menar	 jag	vad	du	tror	och	anser	om	människan.	 Det	kan	vara	frågor	om	t.ex.	meningen	med	livet,	alla	människors	värde	eller

synen	på	kärlek.	Med	andra	ord	frågor	som	har	en	stor	betydelse	för	din	övergripande	bild	av	människan.

Ja

Nej

Vet	ej

22.	Eftersom	du	svarat	"Ja"	på	föregående	fråga:	Skriv	gärna	ner	ett	eller	ett	par	exempel!

Frågeinstruktioner:	Alla	 svar	 uppskattas	 oavsett	 om	de	 är	 korta	 eller	 långa.	 Men	 försök	 att	 skriva	 så	mycket	 som	möjligt	 på	 varje	 fråga.	 Om	det	 skulle	 vara	 så	 att	 du	 inte

kommer	på	något	särskilt	att	skriva	men	ändå	står	fast	vid	ditt	tidigare	svar	är	det	bara	att	hoppa	över	denna	fråga	och	fortsätta	med	nästa!

23.	Upplever	du	att	SKAM	har	fått	dig	att	reflektera	över	frågor	om	gott	och	ont	eller	rätt	och	orätt?

Ja

Nej

Vet	ej
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24.	Eftersom	du	svarat	"Ja"	på	föregående	fråga:	Skriv	gärna	ner	ett	eller	ett	par	exempel!

Frågeinstruktioner:	Alla	 svar	 uppskattas	 oavsett	 om	de	 är	 korta	 eller	 långa.	 Men	 försök	 att	 skriva	 så	mycket	 som	möjligt	 på	 varje	 fråga.	 Om	det	 skulle	 vara	 så	 att	 du	 inte

kommer	på	något	särskilt	att	skriva	men	ändå	står	fast	vid	ditt	tidigare	svar	är	det	bara	att	hoppa	över	denna	fråga	och	fortsätta	med	nästa!

25.	Upplever	du	att	SKAM	har	fått	dig	att	reflektera	över	hur	ett	gott	liv	och	ett	bra	samhälle	borde

se	ut?

Ja

Nej

Vet	ej

26.	Eftersom	du	svarat	"Ja"	på	föregående	fråga:	Skriv	gärna	ner	ett	eller	ett	par	exempel!

Frågeinstruktioner:	Alla	 svar	 uppskattas	 oavsett	 om	de	 är	 korta	 eller	 långa.	 Men	 försök	 att	 skriva	 så	mycket	 som	möjligt	 på	 varje	 fråga.	 Om	det	 skulle	 vara	 så	 att	 du	 inte

kommer	på	något	särskilt	att	skriva	men	ändå	står	fast	vid	ditt	tidigare	svar	är	det	bara	att	hoppa	över	denna	fråga	och	fortsätta	med	nästa!

27.	Upplever	du	att	SKAM	har	fått	dig	att	fundera	över	att	förändra	något	med	ditt	liv	eller	att	leva

på	ett	annat	sätt?

Ja

Nej

Vet	ej

28.	Eftersom	du	svarat	"Ja"	på	föregående	fråga:	Skriv	gärna	ner	ett	eller	ett	par	exempel!

Frågeinstruktioner:	Alla	 svar	 uppskattas	 oavsett	 om	de	 är	 korta	 eller	 långa.	 Men	 försök	 att	 skriva	 så	mycket	 som	möjligt	 på	 varje	 fråga.	 Om	det	 skulle	 vara	 så	 att	 du	 inte

kommer	på	något	särskilt	att	skriva	men	ändå	står	fast	vid	ditt	tidigare	svar	är	det	bara	att	hoppa	över	denna	fråga	och	fortsätta	med	nästa!

29.	Har	ni	talat	om	SKAM	i	undervisningen?

Ja

Nej
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30.	Eftersom	du	svarade	"Nej"	på	föregående	fråga:	Hade	du	uppskattat	att	tala	om	SKAM	i

religionskunskapsundervisningen?

Ja

Nej

Vet	ej

31.	Eftersom	du	svarat	"Ja"	på	föregående	fråga:	I	vilket	sammanhang	har	ni	talat	om	SKAM	i

undervisningen?	Tycker	du	att	det	fungerade	bra?

Frågeinstruktioner:	Du	kan	svara	väldigt	kortfattat	på	denna	fråga.

Här	kommer	lite	frågor	om	dig	och	din	tro	och	livsåskådning.

32.	Tillhör	du	någon	religiös	tradition,	rörelse	eller	grupp?

Frågeinstruktioner:	Du	kan	här	välja	mer	än	ett	svarsalternativ.	Det	är	även	möjligt	att	skriva	egna	svar	genom	att	klicka	på	svarsalternativ	"Annat	(eget	svar)".

Kristendom

Islam

Judendom

Hinduism

Buddhism

New	Age

Annat	(eget	svar)

Nej

Vet	ej

33.	Tillhör	din	pappa	någon	religiös	tradition,	rörelse	eller	grupp?

Frågeinstruktioner:	Du	kan	här	välja	mer	än	ett	svarsalternativ.	Det	är	även	möjligt	att	skriva	egna	svar	genom	att	klicka	på	svarsalternativ	"Annat	(eget	svar)".

Kristendom

Islam

Judendom

Hinduism

Buddhism

New	Age

Annat	(eget	svar)

Nej

Vet	ej
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34.	Tillhör	din	mamma	någon	religiös	tradition,	rörelse	eller	grupp?

Frågeinstruktioner:	Du	kan	här	välja	mer	än	ett	svarsalternativ.	Det	är	även	möjligt	att	skriva	egna	svar	genom	att	klicka	på	svarsalternativ	"Annat	(eget	svar)".

Kristendom

Islam

Judendom

Hinduism

Buddhism

New	Age

Annat	(eget	svar)

Nej

Vet	ej

35.	Betraktar	du	dig	själv	som	troende?

Ja

Nej

Vet	ej

36.	Oavsett	vad	du	svarat	på	föregående	fråga:	Finns	det	något	i	listan	som	du	tror	på?

Frågeinstruktioner:	Du	kan	här	välja	mer	än	ett	svarsalternativ.	Det	är	även	möjligt	att	skriva	egna	svar	genom	att	klicka	på	svarsalternativ	"Jag	tror	på	(eget	svar)".

Jag	tror	på	en	gud	som	man	kan	ha	en	personlig	relation	till

Jag	tror	på	en	opersonlig	högre	makt,	ande	eller	kraft

Jag	tror	att	Gud	(eller	Allah)	är	något	som	finns	inom	varje	människa

Ibland	tror	jag	på	en	gud,	högre	makt,	ande	eller	kraft,	ibland	inte

Jag	tror	på	övernaturliga	fenomen	som	telepati,	andar	och	varsel

Jag	tror	på	ödet

Jag	tror	på	reinkarnation	(återfödelse)

Jag	tror	på	karma

Jag	tror	på	healing

Jag	tror	på	häxkonster

Jag	tror	på	utomjordingar	och	flygande	tefat

Jag	tror	på	en	politisk	ideologi

Jag	tror	på	vetenskapen

Jag	tror	inte	på	något	av	ovanstående	alternativ

Jag	tror	på	(eget	svar)

Nej

Vet	ej
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37.	Hur	ofta	ber	du?

Dagligen

Flera	gånger	i	veckan

Varje	vecka

Åtminstone	en	gång	i	månaden

Några	gånger	om	året

Mindre	än	en	gång	om	året

Aldrig

38.	Hur	ofta	deltar	du	i	gudstjänster	eller	liknande	religiösa	möten?

Frågeinstruktioner:	Med	undantag	för	bröllop,	begravningar,	konfirmationer,	dop	etc.

Dagligen

Flera	gånger	i	veckan

Varje	vecka

Åtminstone	en	gång	i	månaden

Några	gånger	om	året

Mindre	än	en	gång	om	året

Aldrig

39.	Hur	ställer	du	dig	till	följande	påstående:	I	mitt	barndomshem	talde	vi	ofta	om	religion	och

livsfrågor

Stämmer	inte	alls

Stämmer	ganska	dåligt

Stämmer	varken	bra	eller	dåligt

Stämmer	ganska	bra

Stämmer	helt	och	hållet

Vet	ej

Här	kommer	lite	frågor	om	dig	och	din	bakgrund.

40.	Betraktar	du	dig	som	en	man,	kvinna	eller	varken	eller?

Man

Kvinna

Varken	eller
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41.	Var	är	du	född?

Sverige

Övriga	Norden

Övriga	Europa

Mellanöstern

Afrika

Asien

Latinamerika

USA,	Kanada,	Australien,	Nya	Zeeland

42.	Var	är	din	pappa	född?

Sverige

Övriga	Norden

Övriga	Europa

Mellanöstern

Afrika

Asien

Latinamerika

USA,	Kanada,	Australien,	Nya	Zeeland

43.	Var	är	din	mamma	född?

Sverige

Övriga	Norden

Övriga	Europa

Mellanöstern

Afrika

Asien

Latinamerika

USA,	Kanada,	Australien,	Nya	Zeeland

44.	Vilket	program	på	gymnasiet	läser	du?

Hantverksprogrammet

Bygg-	och	anläggningsprogrammet

Barn-	och	fritidsprogrammet

Teknikprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Estetiska	programmet

Handels-	och	administrationsprogrammet

Fordons-	och	transportprogrammet

Industritekniska	programmet


