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Inledning och glimtar av
rapportens resultat
Många av oss minns nog vår konfirmationsdag. Förväntan, anspänning,
sorgen av att bryta upp, glädjen av att ha klarat av något, är några av de
känslor som man kan minnas och känna, långt efteråt. Själv minns jag
bland annat att jag under mottagningen efter konfirmationen, till många
vuxnas förvåning, sa: ”Jaha, då vet man vad dom gör i kyrkan. Så nu
behöver man inte gå dit mer.”
Jag har ibland undrat vad den trotsiga tonårspojken skulle svarat på en
enkät om vad konfirmandtiden inneburit för honom. Jag kan också undra
om den pojken hade en aning om att just forskning om konfirmandtiden
skulle bli en av hans arbetsuppgifter i framtiden. Något jag däremot är
helt säker på, är att den trotsiga pojken sa vad han sa just för att konfir
mandtiden hade betytt något särskilt. Det var en tid fylld av mening som
på flera sätt burit vidare genom livet. Vid det här laget är jag också ganska
säker på att hans enkätsvar om den upplevelse och erfarenhet som kyrkan
bjudit honom, skulle varit positiva. I dag kan jag på ännu säkrare grund
säga att konfirmandtiden för den pojken innebar ett viktigt vägskäl.
Med denna personliga betraktelse vill jag egentligen bara säga att allt
inte alltid är som det verkar. Svar på enkäter kräver tolkning och belys
ning i flera ljus än från den lampa som råkar vara tänd just här och nu.
Gemensamt kan vi bidra till att tolka och belysa de enkätresultat som
jag ska presentera i den här rapporten. Det är inte en forskares uppgift
att ge hela bilden. Min förhoppning är att de resultat och tolkningar
av dem som jag presenterar ska ge upphov till många diskussioner och
ett fördjupat utvecklingsarbete gällande konfirmationen. Kanske för
kyrkans skull. Men främst för de ungas skull, för vilka kyrkan kan vara
platsen för viktiga vägskäl.
Jag vill i denna inledning ge en glimt av de resultat som kommer att
diskuteras mer grundligt i rapportens fortsättning. Resultaten är skrivna i
samma kronologiska ordning som de presenteras i rapporten. Glimtarna
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ger en god bild av rapportens övergripande empiriska resultat, men det är
just glimtar. Som sådana ger de inte den mångfacetterade bild som verk
ligheten ofta ryms inom. Därför uppmanas läsaren att inte nöja sig med
dessa glimtar, utan läs vidare och fundera över de olika tolkningar till
resultaten som rapporten bjuder. Kanske har du själv andra tolkningar.
Låt de olika tolkningarna brytas mot varandra och gemensamt kanske vi
på så sätt kan bidra till att utveckla Svenska kyrkans konfirmandarbete.
– Ungas levnadsvanor och livssituation har genomgått en successiv
förändring de senaste 65 åren. Det gör att konfirmandtidens förut
sättningar också har förändrats.
– De kyrkomedlemmar som i dag är konfirmerade utgör 50 procent av
hela befolkningen.
– Antalet konfirmander per år beräknas minska med ca 20 000 individer
mellan åren 2004 och 2020. Denna minskning är helt styrd av demo
grafiska förhållanden, vilket betyder att antalet 15-åringar är relativt
få. Det gäller särskilt de kyrkotillhöriga.
– Konfirmandseden är som starkast i ekonomiskt välbärgade områden.
Detta gäller även då kontroll görs för grad av invandrartäthet.
– Ursprungsland, kön och boendeort har stor betydelse för rekryteringen
till konfirmation.
– När man jämför de konfirmerade med dem som inte konfirmerats
uttrycker fler av de konfirmerade än de icke konfirmerade att de växt
upp i ett hem med ett aktivt socialt liv, nära kontakt med släkt, ett
starkt samhällsintresse och fler semesterresor.
– De som inte konfirmerats motiverar främst detta utifrån att de inte är
intresserade av kristen tro och att konfirmationen verkar tråkig.
– Få anger ekonomiska skäl till att de inte konfirmerats.
– De som inte konfirmerats – men vars trösklar till konfirmation verkar
låga – tillhör ofta en annan trostradition.
– Av övriga ickekonfirmander med låga trösklar till konfirmationen
saknar flera direkta band till Svenska kyrkan. De befinner sig alltså på
stort avstånd från Svenska kyrkan.
– 3 procent av de ickekonfirmerade skulle absolut kunna tänka sig att
konfirmera sig senare i livet. 8 procent besvarar frågan med ett kanske.
– De som väljer att delta i konfirmandverksamheten motiverar främst
detta utifrån sociala och upplevelsemässiga skäl. De explicit religiösa
skälen är minst vanliga.
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– Konfirmanderna uttrycker störst uppskattning för hur församlingen
tagit upp frågor om vänskap och relationer, Gud, om livet har en
mening, vad det innebär att vara döpt och livet efter döden.
– Konfirmanderna är relativt kritiska till hur frågor om skuld och
ondska, främlingsfientlighet och andra religioner har tagits upp.
– Ungefär en tredjedel av konfirmanderna upplever att de fått bättre
självförtroende under konfirmandtiden.
– Enligt konfirmandriktlinjerna ska konfirmandtiden präglas av kvalité.
Med det menas att den ska vara meningsfull för konfirmanderna. Med
utgångspunkt från i vilken grad konfirmanderna instämt i påståendena:
”jag har tyckt om att vara konfirmand”, ”konfirmandtiden har gett
mig ny kunskap” och ”jag tycker att konfirmandtiden har handlat om
sådant som är viktigt för mig i mitt liv” har ett mått för meningsfullhet
konstruerats.
– Generellt menar konfirmanderna att konfirmandtiden varit menings
full utifrån denna definition. Konfirmanderna har dock svårare för att
instämma i att konfirmandtiden handlat om sådant som är viktigt i
deras eget liv.
– Konfirmandtidens meningsfullhet betonas starkare av killar än tjejer
och starkare av dem med hög än svag tidigare kyrklig erfarenhet.
– Stift med svag konfirmandsed har konfirmander med generellt starkare
upplevelse av meningsfullhet.
– Samtal om vänskap och relationer, frågor om Gud, livets mening och
vad som händer efter döden har konfirmanderna upplevt som positiva.
Dessa samtal har också bidragit till att skapa mening i konfirmand
verksamheten.
– Samtal om att leva som kristen och om dopet har man också varit
positiv till. Dessa bidrar dock inte till någon nämnvärd känsla av
meningsfullhet.
– En meningsfull konfirmandtid skapar förutsättningar för ett starkt
förtroende för dem som jobbar i kyrkan. Dessutom ökar sannolik
heten för framtida kontakter.
– En meningsfull konfirmandtid ökar dock inte sannolikheten för att
man ska vilja genomgå andra kyrkliga handlingar. Det är man som
konfirmand redan på det klara med att man vill och konfirmandtidens
meningsfullhet har ingen nämnvärd inverkan på dessa önskemål.
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Att verka i
föränderlighet
Konfirmandtiden är viktig i många människors liv. Flera vittnar om
att det har varit en glädjefull period i livet och en viktig erfarenhet för
senare tillfällen. Senare års forskning visar att konfirmandtiden kanske
är den enskilt viktigaste faktorn för människor att bygga relation med
Svenska kyrkan. Man skulle också kunna hävda att konfirmandtiden
historiskt sett har utgjort en av de gemensamma arenor som de flesta
svenskar har deltagit i, det vill säga något som varit gemensamt för
stora delar av befolkningen och som därmed bidragit till att forma en
nationell identitet och gemensam kultur.
Andra exempel på gemensamma arenor är den statliga (och senare
kommunala) skolan, numera avreglerad och öppnad för flera privata
aktörer. Visserligen går i princip alla unga i skolan, men innehåll och
form varierar. Militärtjänsten för pojkar är en annan arena som gav
åtminstone halva befolkningen gemensamma referensramar. Simskola,
”fluortant” och alla de statliga monopol som samhällsmedborgare hade
att förhålla sig till är ytterligare exempel på områden som skapat gemen
samma erfarenheter. I dag är det annorlunda. Exemplen ovan finns kvar,
men de ingår alla i ett stort och valfritt sortiment på en allt mer växande
marknadsplats. Detsamma gäller konfirmandtiden.
År 1970 konfirmerades 80 procent av hela befolkningen. I dag är siffran
nere på cirka 30 procent. För bara tio år sedan valde hälften av landets
femtonåringar att konfirmeras. Det innebär att även om en majoritet av
dagens befolkning fortfarande har erfarenhet av konfirmandtiden, så
kommer de i framtiden vara en minoritet. Utvecklingen har gått ganska
snabbt, men så är det också med mycket annat i samtidskulturen.
Även själva valet att bli konfirmand har förändrats. Att avstå från
konfirmation år 1970 innebar att man var tvungen att förklara sig, inte
minst inför vuxenvärlden. I praktiken var det nog inte helt socialt accep
terat att ställa sig vid sidan om traditionen. I dag är situationen snudd
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på det omvända. Man måste som minoritet kunna argumentera för
varför man vill gå mot strömmen och låta sig konfirmeras. Detta är både
en styrka och svaghet. Å ena sidan kan dagens konfirmander vara mer
motiverade än gårdagens, å andra sidan blir det svårare att rekrytera
dem som inte orkar eller vill gå mot strömmen. Det här är en utmaning
för alla församlingar i Svenska kyrkan.
Trots den här utvecklingen kan få områden i det svenska samhället
mäta sig med den uppslutning som ändå finns kring konfirmationen.
Genom konfirmandarbetet når Svenska kyrkan ungefär 30 000–35 000
ungdomar i varje årskull. På tio år innebär det att man genom en och
samma verksamhetsform har mött 350 000 individer i befolkningen.
Det betyder att kyrkan har ett stort ansvar, eftersom den erbjuder möj
ligheter för unga att samtala och bearbeta livets kanske viktigaste frågor.
Sannolikt gör det nämligen skillnad, oavsett om konfirmandarbetet blir
lyckat som om det går snett.
Mot den bakgrunden finns det flera orsaker till varför Svenska kyrkan
bör skaffa sig ökad kunskap om konfirmandarbetets ställning, roll och
funktion. Det handlar om att vara beredd på och möta konsekvenserna
av den vikande trenden och att förvalta ett stort ansvar för de ungdo
mar som väljer konfirmation. Dessutom är det intressant ur ett samhäl
leligt perspektiv att reflektera kring konfirmationen. Vad händer med
samhället när en minoritet av befolkningen har vistats på en arena som
tidigare varit gemensam för alla?
Syftet med den här rapporten är att beskriva konfirmationens
betydelse och ställning som meningsbärare bland dagens unga.
Analysen baserar sig främst på två statistiska material. Ett av dessa
samlades in bland dem som konfirmerades inom Svenska kyrkan 2009.
Det andra materialet samlades in under hösten 2011 från ett representativt
urval unga i Sverige i åldern 16–25 år.
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Ungdomstiden
För många människor sammanfaller konfirmandtiden med en turbu
lent och omvälvande fas i livet. Frågor kopplade till såväl pubertet som
identitet upptar många 14–15 åringars liv. Det som främst utmärker denna
period – om man vill schablonisera – är biologisk och social frigörelse.
Kroppen befinner sig i en övergångsfas mellan barndom och vuxenliv,
samtidigt som den enskilda individen blir mer självständig i förhållande
till människor som står henne eller honom närmast (oftast föräldrarna).
Parallellt med dessa ”inre” skeenden har man som ung – precis som alla
andra – ett samhälle att förhålla sig till. Skola, kompisar och möjligheten
att välja en mängd aktiviteter formar tillvaron för dagens unga.
Jag vill börja med att reflektera över några parallella processer som
kyrkan har mycket liten möjlighet att påverka. Ändå kan dessa processer
på olika sätt bidra till en uppslutning kring konfirmationen och till vilka
frågor som anses angelägna och aktuella för ungdomar. Förändringar
inom dessa områden skapar nya förutsättningar för konfirmationen och
är därför viktiga att fundera över. De processer jag tänker på är föränd
ringar i livsstil och i ungas livssituation samt den sekularisering som
pågår. Det är en angelägen utgångspunkt, om man vill förstå konfirma
tionens betydelse och roll som meningsbärare. Dessutom saknas ofta det
perspektivet i Svenska kyrkans strategiska diskussioner om konfirmand
tiden. Alltför ofta ligger fokus på inomkyrkliga frågor, utan att man
placerar in dem i ett vidare sammanhang.
Nya livsstilar
Ungdomskultur är ett eget forskningsområde, och här finns inte utrymme
att ge en heltäckande beskrivning. Däremot kan några enkla illustrationer
spegla ett historiskt skeende som ger en glimt av hur olika livsstilar avlöst
varandra genom åren. Visserligen handlar ungdomskulturen om mer än
bara livsstilar, men här fokuserar jag på sådant som påverkar dessa.
Dagens unga har större möjlighet än tidigare generationer att välja inom
vilka kulturella ramar de vill leva sitt liv. Det krävs ingen större fantasi
för att inse att ungas livsstilar i dag ser helt annorlunda ut än tidigare.
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För att skapa överblick över utvecklingen har jag valt att ställa upp en
smått schablonartad figur. Den innehåller ett antal åldersgrupper och
årtalet för deras konfirmation. Därefter presenteras några enstaka (men
förhoppningsvis tillräckligt träffsäkra) indikatorer för den ungdoms
kultur som dominerade under respektive konfirmandtid. Indikatorerna
utgör såväl egna komponenter av ungdomskulturen som sådana förhål
landen som sannolikt bidragit till att forma ungdomarna.
Figur 1. En historisk översikt av olika livsstilskomponenter
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Ålder

Årtal för
konfirmation

Indikatorer för ungdomskulturen under årtalen för
konfirmation

66–70

1957–1961

Rockmusiken med bland andra Elvis Presley i spetsen banar väg
för att etablera en ny kultur, specifik för ungdomar. Denna ungdomsgrupp beskrivs ibland som den första tonårsgenerationen,
eller ”rekordgenerationen”.

61–65

1962–1966

Det tidiga 60-talet präglades av en framstegsoptimism som
emanerade från 50-talet. Beatles, Rolling Stones, Streaplers,
Hep Stars och flera andra popband blir stilbildande för unga
människors identitetsskapande. Tio i top som etablerades 1961
var för många en av veckans höjdpunkter, en timmes radiounderhållning på lördagseftermiddagen.

56–60

1967–1971

Popbanden blev fler och ungdomsgenerationens strävan
efter frigörelse blev allt tydligare. Två markörer för detta var
studentrevolutionen 1968 och Woodstockfestivalen 1969.

51–55

1972–1976

Stora delar av 70-talet präglades av en lågkonjunktur som
startade med oljekrisen 1973. Lagen om fri abort infördes
1975. Proggrörelsen etableras. ABBA vinner Eurovision Song
Contest i Brighton 1974. Diskoteken blir populära, samtidigt
som vänsteridealen och opinionen mot kommersialismen blir
allt starkare.

46–50

1977–1981

Punken slår igenom i England under mitten av 70-talet.
Bandet Ebba Grön slår igenom i Sverige. Tågluffandets blir
allt mer populärt och vanligt bland unga. Videon blir en stark
konkurrent till biograferna.

41–45

1982–1986

Michael Jackson och Madonna blir de stora popikonerna.
Samtidigt upplever hårdrocken och syntpopen sin storhetstid
under 80-talet. Graffitin blir allt mer synlig. Efter 70-talets
lågkonjunktur inleds det ”glada 80-talet” med stor framtids
optimism. Yuppie-nallen (mobiltelefonen) blir en statussymbol
för de väletablerade.
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1987–1991

Reklamfinansierad TV introduceras i Sverige 1987. Sjukdomen
Aids uppmärksammas allt mer. Sverige drabbas av en kraftig
finanskris som inleds i början av 90-talet.

31–35

1992–1996

Hela 90-talet präglas av globalisering där geografiska gränser
får allt mindre betydelse för inte minst ungdomskulturen. Varu
märken sprids i allt snabbare takt på en global marknadsplats.
Backstreet Boys och Spice Girls var två av alla de band som
lanserades under 1990-talets första hälft. Gamla folkrörelser
får allt svårare att hävda sig och det politiska engagemanget
handlar ofta om en fråga i taget.

26–30

1997–2001

Dator och Internet används av de bredare befolkningsgrupperna. Vart detta ska leda förstår egentligen ingen vid den
här tidpunkten. Men många insåg att man befann sig i en
brytningstid.

21–25

2002–2006

Babyboomgeneration. Lunarstorm var den största digitala
kommuniteten för ungdomar. Telekommunikationen blev allt
mer vanlig under denna tid. Mobiltelefonerna blev allmängods
och en av ungdomskulturens viktigaste identitetsmarkörer.
Piratkopiering och fildelning blir heta diskussionsområden. År
2006 bildas Piratpartiet.

16–20

2007–2011

Läsplattor och smarta mobiltelefoner hör till den senaste
teknikutvecklingen som inte minst används av unga. Några
exempel på självklara ungdomsarenor är You Tube, Twitter,
bloggar, Facebook och Spotify.

(Mycket av informationen i ovanstående figur är hämtad från Wikipedia)
Även om historieskrivningen är både schablonartad och smått godtyck
lig erbjuder den några krokar att hänga upp minnet på. Det har flutit
mycket vatten under broarna sedan tonårskulturen etablerades med
rockens intåg på 50-talet. Den generationen blev studenter på 60-talet
(vilket var en speciell tid på universiteten, med 1968 som symbolisk
markör), och många av dem fick barn under sent 60-tal eller tidigt 70-tal
(då barnomsorgen utvecklades). Med fördelaktiga hus- och villalån
börjar de nu nå pensionsåldern, ofta med god ekonomi och god hälsa.
Den här gruppen förväntas också få ett längre och friskare liv än tidigare
generationer. Som ”första” tonårsgeneration har den även i mångt och
mycket banat väg för senare generationers livsstil under tonåren.
Ett mönster i schemat ovan kan beskrivas med begreppen åtskillnad
och konvergens. Tonårskulturen har successivt blivit allt mer heterogen.
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Om det – lite hårddraget – var Elvis eller Tommy Steele som gällde på
50-talet så är det i dag snudd på omöjligt att överblicka ungdomskul
turens olika stilbildare och ikoner. Samtidigt verkar mycket av dagens
ungdomskultur vara mer ”industriellt framtagen” och strömlinjeformad.
Detta vittnar inte minst Thomas Johansson om när han skriver om
kopians tid i boken Kändisfabriken. (Johansson 2012) Naturligtvis fanns
det managers som styrde och ställde bakom äldre tiders idoler, men i
dag har imitationen nått en ny nivå. Samma typ av strömlinjeformning
finns i TV-program som till exempel Idol, X-factor och the Voice. (se till
exempel Jenkins 2008 och Johansson 2012)
Ytterligare ett mönster som är värt att nämna i sammanhanget är den
rådande makeoverkulturen, som utmärks av att allt är mer eller mindre
utbytbart. Det gäller inte bara idoler och värderingar, utan även föränd
ring och tillrättaläggning av våra kroppar. Ungas medvetenhet om att
allt kan bytas mot något ”bättre” påverkar naturligtvis också på vilket
sätt de väljer att långsiktigt förbinda sig till olika förhållanden. Det är
nog inte att säga för mycket om man påstår att den trenden accelererat
under senare år.
En annan tydlig trend är individens möjlighet att genom aktiva val
forma sitt eget liv. Man kan välja skola och byta karriär på ett sätt som
inte var möjligt för bara ett par decennier sedan. Inte minst är valet av
gymnasieskola viktigt för den målgrupp som deltar i Svenska kyrkans
konfirmandverksamhet. I dag finns en mängd kommunala och privata
gymnasieskolor som erbjuder flera utbildningsprofiler, allt ifrån idrott,
kultur och konst till samhällskunskap med inriktning mot juridik och
kriminologi. Detta är inte nödvändigtvis – eller ens sannolikt – ett
uttryck för skolans anpassning till en ny arbetsmarknad, utan snarare ett
resultat av en avreglerad marknad där skolan i första hand måste kämpa
för att upprätthålla ett tillräckligt stort elevunderlag. Om skolan blir
bättre av detta, om eleverna blir kunnigare eller om deras gångbarhet på
arbetsmarknaden blir större kan den här rapporten inte svara på. Som
tecken i tiden är det dock viktigt. Just valfriheten, eller kanske snarare
den skenbara valfriheten, blir ett incitament för ungdomarna att hela
tiden förhålla sig till.
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Nu är aldrig valen helt fria, inte ens till gymnasiet. Många gånger
inskränks valmöjligheten av till exempel ekonomi, social ställning samt
andra sociala och personliga villkor. Man kan dessutom fråga sig om
inte den upplevda valfriheten blir en stressfaktor då manöverutrymmet
ändå är begränsat. Vad händer med tonåringen då individuella förut
sättningar, ekonomi, sociala och kulturella sammanhang sätter gränser
för vad som är möjligt att välja, och kanske till och med för vad som är
möjligt att önska eller drömma om? Det är förmodligen en ganska stres
sande insikt för den som ständigt informeras om individens eget ansvar
för att lyckas i livet. Thomas Johansson, professor i pedagogik, uttrycker
det så här:
Fram träder existentialismens individ, människan som ett tomt
manuskript som ska fyllas med erfarenheter och upplevelser och
som kan formas och omformas. Denna plastiska individ tillhör på
många sätt en nyliberal drömvärld. Den unika, väljande, kreativa
och skapande människan utgör ett råmaterial, som kan formas
och skulpteras till framgång och lycka. Men drömmen om denna
unika och speciella individ möter och slår in i en social kulturell och
materiell realitet som sätter brutala och tydliga gränser för själv
förverkligandet. (Johansson 2012)
En ny livssituation
I takt med att informations- och teknikflödet ökar närmast explosions
artat får ungdomars tankar, idéer och värderingar ingen möjlighet att
växa sig starka på samma sätt som tidigare, då utbudet var mer begrän
sat. (Jfr Anthony Giddens 1990 och 2003) De stimuleras ständigt till att
ompröva och förkasta, till förmån för det nyaste. Och de nya möjlighe
terna ställer naturligtvis nya krav på individerna, inte minst på de unga.
Valmöjligheterna kan ofta upplevas som positiva, men för de människor
som konsekvent gör destruktiva val i fråga om till exempel kost, motion
eller tobak, alkohol och droger utgör den nya tidsandan en riskmiljö i
sig. Livet tycks inte längre vara förutbestämt av social klass, tradition
och konvention. Därmed lämnas ett större ansvar till den enskilda indi
viden att forma sitt eget liv. Om man inte lyckas blir det fråga om ett in
dividuellt misslyckande, även om man styrs av yttre förutsättningar som
inte går att påverka. Känslan av misslyckande kan vara svår att ta sig ur.
(Bremberg 2006) Det hänger sannolikt samman med att valfrihet och
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individuell frihet trummas ut som frälsningsmantran från både politiker,
organisationer, kommunala instanser (till exempel skolor) och näringsliv.
Visst skulle man kunna säga att livets stora frågor alltid har varit
desamma, såväl för unga som för gamla. Men då livssituationen tar sig
nya former blir också frågornas uttryck annorlunda. Sannolikt pratar
man om döden på ett annat sätt i dag än tidigare, samtidigt som unga
pratar på ett annat sätt än äldre. Livsstilarna kan liknas vid ett raster
som påverkar hur man tolkar sin egen livssituation. Den breda ung
domsgruppen i Sverige har det materiellt mycket bättre i dag än vad man
hade under 50-talet. Å andra sidan präglades livssituationen på den tiden
av en framtidstro, som inte alls har sin motsvarighet i dag. Poängen här
är inte att framhålla den ena tiden som bättre än den andra, utan bara
att illustrera vikten av att förstå det föränderliga i ungas livssituation.
Först då kan vi skapa ett konfirmandarbete som är relevant för alla.
Flera studier har under senare år visat att ungas psykiska hälsotillstånd
successivt försämras. (Ungdomsstyrelsen 2005, Bremberg 2006) Men
att hävda att unga i dag mår sämre än vad de gjorde för 30 år sedan är
inte helt oproblematiskt och studiernas resultat behöver inte innebära
att unga faktiskt mår sämre. Om allt annat vore konstant, kunde vi vara
säkra på att det innebär en hälsoförsämring. Men så är det inte. Kanske
har den sociala acceptansen för att uttrycka ohälsa ökat? Eller är dagens
unga sämre rustade att hantera livets skiftningar än vad man var för 30
år sedan? (Eberhard 2006) Om någon, eller båda, av dessa två tankar bär
så lite som ett uns av sanningens prägel blir de resultat som visar på ökad
ohälsa bland unga mer svårtolkade. Inte heller när det gäller faktauppgif
ter kan man vara helt säker. Att fler unga i dag vårdas inom psykiatrin än
tidigare kan vara ett tecken på att den typen av vård blivit mer tillgänglig
och behöver inte per definition innebära att fler unga mår sämre. Jag vill
med detta varken motsäga eller ifrågasätta tidigare forsknings- och ut
redningsresultat, utan endast problematisera dem ytterligare för att mana
till viss försiktighet. Dessutom visar dessa förklaringsmodeller på nog
så intressanta förhållanden vad gäller ungas livssituation. Är man i dag
mindre rustad att hantera livets stora frågor än man var tidigare? Kanske
kan man inte svara med ett ja eller nej, men det ser helt klart annorlunda
ut i dag än tidigare. Frågorna borde hänga nära samman med på vilket
sätt konfirmandarbetet möjligen bör utvecklas.
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Senaste årens forskning och samhällsdebatt visar under alla omständig
heter att det finns ökade problem för dagens unga inom vissa centrala
områden av deras liv. Det gäller framför allt svårigheten för unga att
etablera sig på arbetsmarknaden. Att etableringsåldern successivt har
stigit under de senaste femton åren innebär inte bara att de har svårare
att hitta sysselsättning, utan även att ungdomstiden förlängts explo
sionsartat. Den frigörelsefas i livet som en gång i tiden var begränsad till
puberteten, har i dag utökats till att gälla flera år av den tid då människan
i juridisk och biologisk mening faktiskt är vuxen. Startskottet för denna
förändring var den ekonomiska krisen under 1990-talets början. Detta
innebär att unga personer under en längre tid står utanför de trygghets
system som bygger på att man har ett jobb. (Försäkringskassan 2006)
Konsekvenserna av att vara arbetslös blir långtgående. Man har exem
pelvis svårare att komma in på bostadsmarknaden och avvaktar med
att bilda familj. Därför är det rimligt att hävda att ungas problem inom
vissa områden faktiskt har ökat, problem som kan leda till ökad utsatt
het och därmed till en mer osäker livssituation.
Ett av världens mer sekulariserade länder
Sverige framhålls ibland som ett av världens mest sekulariserade länder.
Vem som leder just den ligan kan diskuteras och resultatet blir sannolikt
en fråga om hur man definierar religion och sekularisering. Helt klart är
dock att traditionella kristna organisationer – inte minst Svenska kyrkan
– har förlorat inflytande i det svenska samhället. Samtidigt har enskilda
individers intresse minskat för dessa institutioners verksamhet och inne
håll. Det bekräftas av flera studier och inte minst Svenska kyrkans egen
statistik är tydlig på den punkten. (www.svenskakyrkan.se/statistik).
Samtidigt expanderar religiösa uttrycksformer som ett resultat av
invandringen. I Sverige finns i dag en religiös mångfald, och stora
befolkningsgrupper delar religiösa traditioner och berättelser som är
meningsbärande i deras liv. Men för många som lever i landet har reli
gionen förlorat sin betydelsebärande roll, inte minst bland ungdomsge
nerationen. Det framkommer i boken Religion som resurs. Existentiella
frågor och värderingar i unga svenskars liv (Lövheim & Bromander
2012). Vad som har gått förlorat, är möjligheten att utifrån en religiös
tradition uppfatta och tolka sitt eget liv i ett sammanhang som sträcker
sig utanför den egna individen. Det är ett förhållningssätt som placerar
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in individen som en del i ett sammanhang där dåtid, nutid och framtid
knyts samman till en helhet.
Antropologen Mikael Kurkiala beskriver ett historiskt skeende, där
individens livscykel genom olika initiationer placerades in i ett större
sammanhang. Sammanhanget varierade mellan olika kulturer. Exempel
kan vara den kosmiska ordningen eller evigheten. Det var inom den
sfären som människan orienterade sig och fann sitt sammanhang och
sitt livs mening. Det var också inom den sfären det egna livet bedömdes,
det vill säga som en kugge i detta större maskineri. Under 1800-talet
blev nationerna viktigare och nationsgränserna de naturliga referens
linjerna för meningsskapandet. Livet knöts till nationen och på så sätt
fick man som individ del i nationens fortbestånd. Därefter tog ett antal
ofta mindre långlivade och i hög grad snävare storheter över evighetens
och nationens orienteringsområde. Företag och olika folkrörelser är
exempel på detta. K
 urkiala skriver att: Genom att bli en länk i en kedja
får man ett liv som både föregår och överlever ens egen existens. I det
individualistiska samhälle som inte minst dagens unga lever i kan man
på ganska goda grunder hävda att kedjan ofta är otydlig och dess länkar
ofta svaga. Jag vill i detta sammanhang citera Kurkiala då han reflekte
rar över sociologen Zygmunt Baumans tankar kring människans plats i
tillvaron och livets mening:
Den enda sociala enhet vars livslängd i dag ökar är den enskilda
individen. Evigheten har förpassats till vår tanketraditions arkiv,
nationer framstår i dag som allt mer konstruerade och instabila,
företagen är kortlivade, och partierna och folkrörelserna förlorar i
attraktionskraft. Livets mening kan i allt mindre utsträckning knytas
till något utanför individen själv. Det är här, under den korta tid som
blivit mig utmätt, som all mening ska förverkligas. Mina handlingar
reflekteras, inte i evigheten eller nationen, utan i den CV där jag bok
fört, oftast i stark retuscherad form, mina bedrifter. (Kurkiala 2005)
Denna förändring där livet allt mer kopplats bort från ett övergripande
och större sammanhang karaktäriserar i hög grad hur pågående sekula
risering kan förstås. Det är just detta som händer då samhället och dess
individer sekulariseras.
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I kontrast till denna beskrivning av utvecklingen diskuteras ibland
religionens återkomst. Fler intresserar sig för andliga frågor, det säljs allt
fler böcker med andligt innehåll och tongivande k
 ulturpersonligheter
”kommer ut” som kristna. Till viss del kan det nog vara sant att reli
gionen hamnat mer i fokus, inte minst i de politiska sammanhangen
där en brytpunkt skedde i samband med den 11 september 2001. Men
resonemangen om religionens återkomst bygger sannolikt lika ofta på
ett önsketänkande, inte minst från kyrkliga företrädare. Det blir näm
ligen mer av allt, även av religionen men det kanske inte har någon
bärande betydelse för att bryta sekulariseringen. Det illustreras enklast
med exempel utanför religionens värld. Det har aldrig sålts lika många
kokböcker som i dag, men vi äter inte mer mat för det. Vi har aldrig haft
lika många kändisar som i dag, men de nya som dyker upp är inte lika
långlivade som tidigare generationers. Sportprogrammen på tv – i likhet
med alla andra program – har ökat explosionsartat i takt med att vi fått
fler tv-kanaler. Men är sportintresset större i dag än för tjugo år sedan?
Det är svårare att svara på. Poängen är att en kvantitativ förändring inte
med automatik innebär en kvalitativ motsvarighet. Det skulle till och
med kunna vara tvärt om. På det hela taget kan man alltså säga att det
blir mer av allt och således också av religionen. Men om den relativa
andelen religion i samhället har ökat är betydligt svårare att bevisa. Vad
man kan vara säker på är att vi fortfarande är människor med exakt lika
mycket tid att disponera som tidigare. När allt runt omkring oss ökar i
kvantitet, måste det få konsekvenser för oss människor. Men det betyder
inte nödvändigtvis att det kommit in mer religion och andlighet i våra liv.
Däremot kan denna ständiga tillväxt av information innebära att vårt
behov av såväl kvalitet som mening ökar. Det skulle vara en unik
grogrund för ett religiöst och andligt uppvaknande. För Svenska kyrkan
innebär detta en utmaning, eftersom många av dess berättelser inte
längre är meningsbärande för människor i allmänhet. Det är helt enkelt
svårt att placera in det egna livet som länk i den kedja av ett större
sammanhang som bibeln gestaltar. Anne-Louise Eriksson menar att så
kallad teologisk literacy är en nödvändig förutsättning för att utveckla
en religiös tradition. Literacy innebär inte bara läs- och skrivkunskaper
utan handlar i detta sammanhang även om en förmåga att uppfatta,
tolka och kommunicera de religiösa berättelserna (Eriksson 2012).
Sannolikt har dessa förmågor i hög grad gått förlorade genom årens
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lopp, men k
 onfirmandtiden skulle kunna glänta på dörren till en teolo
gisk literacy som blir meningsbärande för samtidsmänniskan.
Konfirmation i processernas skärningsfält
På vilket sätt kan resonemanget hittills hjälpa oss att förstå konfirma
tionens förutsättningar? Sannolikt påverkas de av trender och livs
betingelser i ungdomars miljö. Det bekräftas bland annat i rapporten
Församlingar mot strömmen. Rapporten visar att den kanske främsta
framgångsfaktorn vid rekrytering av konfirmander är församlingens
lyhördhet gentemot det omgivande samhället. (Sandberg 2009) Såväl
rekrytering som konfirmandtidens innehåll blir mer framgångsrik om
de som håller i taktpinnen är lyhörda inför ungdomskulturen och
ungdomars livsbetingelser. Det kan verka självklart, men förtjänar att
upprepas.
För att få en bild av hur intresset för att konfirmera sig har skiftat
mellan perioderna i figur 1 redovisar diagram 1 hur många av de kyrko
tillhöriga som är konfirmerade i respektive årskull. Visserligen är detta
ett trubbigt mått för konfirmandtrenden under respektive år, eftersom
både utträden och dödsfall skapar osäkerhet. Dödsfallen bör dock vara
av mindre problem, eftersom dessa förmodligen inte varierar nämnvärt
mellan konfirmerade och de som inte konfirmerats. Däremot är det
sannolikt att fler icke–konfirmerade har utträtt ur kyrkan, vilket skulle
göra diagrammets nivåer för höga. Samtidigt har några konfirmerats
efter det att de var femton år, vilket gör skattningarna kring vad som
hände när kullen var femton något mer osäker. Serien över konfirmand
frekvens från 1970–2011, som redovisas via Svenska kyrkans officiella
statistik (www.svenskakyrkan.se/statistik), bekräftar detta resonemang,
särskilt i de äldre segmenten. Men den bekräftar också att kurvans
riktning och mönster är korrekt. Årtalet som redovisas i diagrammet
refererar till konfirmationsålder.

16

en tid fylld av mening

100
90
80
70
60
50
40
30
20

1927

1931

1935

1939

1943

1951

1947

1955

1963

1959

1971

1967

1975

1979

1983

1987

1991

1995

1999

2003

2011

0

2007

10

Diagram 1. Andel konfirmerade kyrkotillhöriga i respektive
konfirmandårskull. Procent.

Föga överraskande redovisar diagrammet en successiv och ganska stadig
nedgång som börjar 1927 och avslutas 2011. Nedgången visar även tyd
liga återhämtningsperioder. En kort sådan period inträffade under senare
delen av andra världskriget och fram till krigsslutet. Den följdes av en
kortare nedgång, vilken från 1949 och tio år framåt följs av en uppgång.
Under 60-talet sker ingen dramatisk förändring, men på 1970-talet dalar
konfirmandfrekvensen markant. År 1980 landar konfirmationen på en
ny lägstanivå. Därefter sker en återhämtning, och det dröjer till 1988
innan konfirmationerna har nått samma nivå som 70-talets nedgång
ledde till. Nedgången fortsätter till 1991, då 63 procent av medlemmarna
är konfirmerade. Sedan följer en kort period av återhämtning varefter
konfirmandtalen sjunker till en ny rekordlåg nivå 2009. I dagsläget är
konfirmationen åter inne i en återhämtningsfas.
Utan att gå in på orsaker kan man placera in återhämtningsperioderna
och nedgångarna i ett historiskt skede. Den första nedgången inträffade
under depressionsåren på 30-talet, den andra under det radikala 70-talet.
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Då ifrågasattes många traditioner. Med ett kort undantag har ned
gången varit konstant sedan den stora babyboomsgenerationen på slutet
av 1980-talet och pågått till för ett par år sedan. Den långa period av
nedgång som konfirmationen nu har bakom sig löper parallellt med den
tid då globaliseringen satte in på allvar, världen har k
 ommit närmare och
i en mening blivit mindre. Det är också en tid då de traditionella folk
rörelserna utmanats, valfriheten ökat och enfrågeengagemanget blivit allt
tydligare. Kanske är det inte förvånande att kyrkan med sina gamla tradi
tioner i en så föränderlig tid haft svårare att hitta ett tilltal som fungerar.
De tidigare återhämtningsperioderna har sammanfallit med tider fyllda
av framtidshopp, såväl 50-talet som det ”glada 80-talet”. Under åttio
talet kom också en period av nytraditionalism, då man efter 70-talets
protester mot borgerligheten gick tillbaka till traditionen med bland
annat studentmössor. Sannolikt blev konfirmationen en del av detta
samtidstecken. Under tidigt 90-tal är det däremot finanskris i Sverige,
samtidigt som konfirmationstrenden byter riktning. En tydlig tendens
som diagrammet visar är att återhämtningsperioderna under senare år
varit relativt korta.
Konfirmandtrenden; då, nu och sedan
Jag har inledningsvis belyst konfirmandsedens utveckling i relation till
sådana förhållanden och skeenden som ligger utanför Svenska kyrkans
direkta möjlighet att påverka. Det gäller de historiska sekvenser som
något schablonartat har beskrivits i föregående avsnitt. I det här
avsnittet tar jag upp de demografiska fördelningar som på liknande sätt
påverkar utvecklingen.
Antalet konfirmander styrs inte enbart av kyrkliga och allmänna sam
hällstrender. Även storleken på femtonårskullarna påverkar konfirma
tionens omfattning. Kullarna förändras i storlek över tid, och denna
förändring får direkta konsekvenser för kyrkans konfirmandarbete.
I diagrammet nedan har jag markerat antalet konfirmerade kyrko
medlemmar, antalet kyrkomedlemmar, total folkmängd för respektive
årskull samt antalet döpta. Det som redovisas i diagrammet är 2010 års
struktur. O
 bservera att det som redovisas är befolkningsstruktur och
inte födslotal. Det innebär att kurvorna i diagrammets högra del med
tiden blivit allt lägre, bland annat på grund av att dödligheten ökar med
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s tigande ålder. D
 essutom har en del av dem utträtt, som tidigare varit
medlemmar i Svenska kyrkan, medan ett mindre antal individer har
inträtt. Några av dem som utträtt var också konfirmerade, och även
dessa har gått förlorade för Svenska kyrkans register.
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Diagram 2. Folkmängd, medlemmar, konfirmerade och döpta.
Absoluta tal.

Diagrammet visar flera förhållanden som är intressanta ur ett strategiskt
konfirmandperspektiv, inte minst den ojämna fördelningen av födelsetal
över tid. Även relationen mellan de tre kurvorna varierar över tid.
I dag är medellivslängden cirka 80 år, något längre för kvinnor och något
kortare för män. (www.scb.se) Det innebär att de som föddes före 1931
har levt längre än vad man kan förvänta sig generellt. I det åldersseg
mentet är det dock ingen större skillnad mellan folkmängd, medlemmar,
konfirmerade och döpta. De flesta är alltså både medlemmar och även
konfirmerade.
Diagrammet redovisar tre stora befolkningspucklar, vilka återspeglas
i konfirmandkurvan. Men för konfirmationens del har babyboomens
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effekt haft betydligt mindre betydelse för dem som i dag är omkring 20
än vad den hade för de stora barnkullarna som föddes under 60- och
40-talen. Pucklarna utgörs i första hand av personer födda 1944–1949,
1964–1968 samt 1990–1992. Under vart och ett av dessa födelseår
uppgår populationen till omkring 130 000 individer. Den första av dessa
befolkningspucklar är just nu i pensionsåldern (”rekordgenerationen”
enligt figur1). Nästa puckel inträffar ungefär 20 år senare. Den består,
av naturliga skäl, ofta av barn till föräldrar som tillhörde föregående
babyboom. I den här gruppen har medlemstalet sjunkit ytterligare och
tendensen kommer sannolikt att fortsätta i takt med gruppens stigande
ålder – de får helt enkelt mer tid på sig att lämna kyrkan genom ett
aktivt valt utträde. Ungefär 25 år senare inträder nästa ålderspuckel.
Avståndet mellan puckel ett och två är kortare än mellan puckel två
och tre, vilket visar att dagens unga par väntar längre med att bilda
familj än tidigare generationer. Dessa tidiga 90-talister är medlemmar i
Svenska kyrkan i högre grad än någon annan åldersgrupp, med undan
tag för dem som är över 75 år. De som föddes i början av 1990-talet är
fortfarande unga, men många av dem blev som redan nämnts medlem
mar i Svenska kyrkan före 1996, då medlemsreglerna ändrades. Innan
dess blev man medlem om en av föräldrarna var medlem. Från 1996
blev dopet medlemsgrundande. Detta framgår också av att dop- och
medlemskurva från denna tid sammanfaller.
Den höga anslutningsnivån i kombination med att 90-talisterna fort
farande är relativt unga och ännu inte etablerade på arbetsmarknaden
bidrar till det höga medlemstalet. De har helt enkelt inte hunnit eller
varit motiverade att lämna kyrkan på samma sätt som tidigare genera
tioner. Men diagrammet visar tydligt att denna grupp ungdomar inte
alls på samma sätt som tidigare generationer har valt att konfirmera sig.
Visserligen går konfirmandantalet upp något vid de största befolkningsoch medlemstopparna, men uppgången är inte i paritet med den nivå
som hade varit möjlig eller kanske till och med rimlig med utgångspunkt
från befolkningsunderlagets storlek.
Efter 1996 följer medlemstalet dopnivåerna, vilka ligger relativt
konstant. Från 1998–2002 har det varit historiskt låga födslotal i
Sverige. Därefter har de successivt ökat, och ligger under de senaste
åren klart över 100 000. Dopnivåerna tycks dock inte följa med i
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denna u
 tveckling, utan är kvar på nivån omkring 65 000 individer.
Konfirmandtalen har nu landat på rekordlåga nivåer. Det beror till stor
del på att det föddes väldigt få barn i Sverige för 15 år sedan.
Utifrån informationen i diagrammet är det möjligt att skapa en realis
tisk bild av hur många som kan komma att konfirmera sig under de
närmaste åren. Med kunskap om antalet dödsfall, födslotal, flyttren
der, in- och utträdesbenägenhet, dopsedens utveckling samt inte minst
15-årskullarnas storlek har det varit möjligt att skriva fram konfirmand
kurvans nivå.
Med hänsyn till dessa förändringskomponenter har en prognos för
kommande års konfirmandtal tagits fram. Naturligtvis blir precisionen
osäkrare ju längre fram i tiden prognosen sträcker sig, men tendensen
verkar rimlig. Från 2004 till och med 2009 hanteras faktiska värden,
medan uppgifter från och med 2010 är prognostiserade. För en vidare
förståelse av prognoserna hänvisas till Nyckeln till Svenska kyrkan 2010
– en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi.
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Diagram 3. Konfirmandprognos 2010-2020. Absoluta tal.
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Den prognostiserade nedgången mellan 2010 och 2011 är betydligt
kraftigare än det verkliga utfallet (den röda kurvan). Felet uppgår till
hela 4 500 konfirmander och beror i allt väsentligt på svårigheten att
analysera 15-årskullen år 2011. Det är nämligen den första kull som
blivit medlemmar enligt de nya medlemsreglerna 1996. Eftersom icke
medlemmar – och även medlemmar – fick en delvis annan sammansätt
ning med de nya reglerna, blev det svårt att prognostisera hur många av
icke medlemmarna som skulle välja konfirmation. Mätproblemen under
2011 kan troligen ses som en engångsföreteelse. Därför har den gröna
kurvan korrigerats för 2011 års felslut.
Som en följd av mindre kullar 2011 blev det betydligt färre konfir
mander än året innan. Eftersom kullarna fortsätter att minska under
några år kan man alltså förvänta en ytterligare minskning av antalet
konfirmander. Samtidigt är nedgången i konfirmandseden inne i en
återhämtningsperiod. Hur lång den perioden kommer att vara är svårt
att förutsäga. Däremot vet vi av erfarenhet att återhämtningsperioderna
brukar följas av kraftigare nedgångar. Det gör att det finns stor osäker
het i ovanstående analys. Men den kan ändå fungera som en illustration
och tankeväckare kring konfirmandsedens fortsatta utveckling. Det finns
med andra ord goda skäl att förbereda sig på att antalet konfirmander
på sikt kan komma att minska ytterligare. Mätperioden indikerar en
minskning på ca 20 000 konfirmander.
Ett annat sätt att reflektera över konfirmandutvecklingen, utgår från
vilka som väljer att konfirmera sig. Storstäderna kan sägas fungera
som en temperaturmätare i detta avseende. I storstäderna har nämligen
åtskillnaden mellan olika områden och församlingar blivit allt mer tydlig
än vad den är på landsbygden. Av utrymmesskäl har jag valt att endast
ta upp församlingar i Malmö och Stockholms kommun. Samma tendens
gäller även för församlingarna i Göteborgs kommun. I analysen ingår de
som är mellan 16 och 25 år och hur stora andelar av den åldersgruppen
som är konfirmerad i respektive församling. Eftersom invandring och
annan religionstillhörighet varierar kraftigt mellan dessa stadsförsamlingar
har jag valt att relatera de konfirmerade till dem som har någon slags
koppling till Svenska kyrkan, antingen genom att de själva eller någon
av deras föräldrar är medlemmar. Detta mått har jag brutit mot ett
genomsnittsmått för hur ekonomiskt resursstarka kyrkomedlemmarna i
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respektive församling är. Statistiska centralbyrån har tagit fram ett index
som tar hänsyn till bland annat de boendes disponibla inkomster och
kostnadsläge. Ett högt värde innebär att många i församlingen har rela
tivt stora ekonomiska resurser, medan motsatsen gäller för dem med ett
lägre värde. De blå punkterna utgörs av stockholmsförsamlingar och de
gröna är Malmös församlingar. Punkterna är placerade i skärningsfältet
mellan församlingens ekonomiska resurser och dess andel konfirmerade
16–25-åringar. Linjerna anger sambandets riktning.
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Diagram 4. Konfirmandfrekvens i förhållande till ekonomisk standard

Utan tvekan finns ett positivt samband mellan andelen konfirmerade och
de boendes ekonomiska resurser. Generellt kan man säga att andelen
konfirmerade är lägst i resurssvaga områden och högst i de starka. Det
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gäller i både Malmö och i Stockholm. Observera att effekter av hög
invandrartäthet i de resurssvagare församlingarna inte bör påverka
analysens resultat. Det är alltså andra kulturella skillnader mellan
miljöerna som påverkar resultatet. På landsbygden, där konfirmand
seden är generellt starkare, har dessa skillnader inte blivit lika tydliga,
men frågan är om tendensen stärks med tiden. Under den tid då de flesta
var konfirmerade fanns naturligtvis inte dessa skillnader, men i takt med
att de inte längre är ett tvärsnitt av befolkningen riskerar skillnaderna
att bli allt större. Man kan anta att detta förhållande sprids till större
delar av landet. Motsvarande tendens framgår också vad gäller dopseden.
Där kan man dessutom konstatera att de mer välbärgade familjerna har
en större dopbenägenhet än andra, oberoende av om man bor i ett resurs
starkt område eller ej. En vidare diskussion om detta förs av Andreas
Sandberg i rapporten Nyckeln till Svenska kyrkan 2012. (Sandberg
2012) Man skulle alltså kunna ana att klasstillhörighet blir en allt tydli
gare markör för vilka som i framtiden kommer att bära upp de kyrkliga
traditionerna och därmed också dela den erfarenhet som konfirmationen
innebär. En sådan utveckling är inte förutbestämd. Men det ligger i
rimlighetens natur att om allt annat hålls konstant, kommer tendensen
ytterligare att förstärkas.
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Undersökningarna,
metod och material
Inledningsvis har jag speglat ett antal faktorer som sannolikt påverkar
konfirmandseden, men som kyrkan själv inte kan styra över mer än
marginellt. Livsstilarnas förändring, förändringar i ungas livssituation
och femtonårskullarnas storlek är exempel på sådana faktorer. Däremot
har kyrkan sannolikt större möjlighet att bredda uppslutningen kring
konfirmationen inom olika samhällsklasser. Dessutom har den pågående
sekulariseringen skapat nya förutsättningar och även utmaningar för
dem som arbetar med konfirmanderna. Det handlar alltså inte enbart om
att gilla läget, utan de förhållanden som diskuterats bör få konsekvenser
för hur kyrkan bedriver sitt arbete bland dem som är i konfirmandålder.
I det här avsnittet presenteras två undersökningar som kan bidra till vår
förståelse av hur dagens unga förhåller sig till konfirmationen.
Syftet med den här rapporten är att beskriva konfirmationens betydelse
och ställning som meningsbärare bland dagens unga. Med den utgångs
punkten kommer två olika undersökningar att refereras och diskuteras.
Den första har jag valt att kalla för ungdomsstudien och den andra för
konfirmandstudien. I detta avsnitt kommer jag att beskriva hur de två
studierna genomförts, därefter diskuteras resultaten.
Ungdomsstudien
Ungdomsstudien är en representativ studie som riktar sig till unga och
unga vuxna i åldrarna 16-25 år, oavsett om de är konfirmerade eller
inte. Studien generaliserar resultatet från hela den population av befolk
ningen som befinner sig i den aktuella åldersgruppen. Syftet har varit att
identifiera skillnader och likheter mellan dem som är konfirmerade och
de som avstått från konfirmation. Ambitionen var också att ta reda på
de vanligaste motiven till att inte konfirmera sig. De frågor som mål
gruppen hade att ta ställning till redovisas i bilaga 1.
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På uppdrag av Svenska kyrkan genomförde Demoskop ungdomsstudien
i december 2011. Fältarbetet gjordes genom telefonintervjuer med ett
representativt urval unga i åldrarna 16–25 år. Informanterna hämtades ur
befolkningsregistret genom ett så kallat obundet slumpmässigt urval. Det
innebär att alla personer i alla kommuner och församlingar hade samma
sannolikhet att komma med i urvalet, under förutsättning att de har ett
registrerat telefonnummer. Det har de flesta ungdomar, vilket i sin tur
innebär att urvalet har hög reliabilitet. Hela 83 procent av de tillfrågade
besvarade frågorna, vilket innebär att bortfallet uppgår till 17 procent
och består av personer som inte ville medverka i undersökningen. Denna
svarsfrekvens är hög, om man jämför med andra studier som riktar sig
till unga. (jfr Bromander och Lövheim 2012) Orsaken till den goda upp
slutningen är sannolikt att fältarbetet genomförts med telefonintervjuer.
Även om den höga svarsfrekvensen pekar på att deltagarna motsvarar
ett tvärsnitt av populationen, finns det skäl att fundera över om det ändå
inte kan finnas vissa skevheter i materialet. För att korrigera för even
tuellt bortfall har en viktning genomförts med avseende på region, kön
och ålder. Det innebär att underrepresenterade regioner, kön och åldrar
har fått en i motsvarande grad högre poäng i de olika fördelningarna.
Därmed försvinner inte alla skevheter, men de har minskat i hög grad.
Den metod som används för bortfallskompensation är kalibrering av
vikter. Väl använd har metoden dokumenterat goda möjligheter att
reducera den skevhet som ett bortfall kan åstadkomma. (Särndal och
Lundström, 2005) Metoden utgår från att man använder så kallad stark
hjälpinformation om svarspersonerna för att kalibrera vikterna så att
ett kalibreringsvillkor uppfylls. Hjälpinformationen är olika typer av
kända registervariabler om både de svarande och de som inte svarar. I
det här fallet utgörs hjälpinformationen alltså av kön, ålder och region.
Ett viktigt kriterium för hjälpinformationen är att den ska korrelera med
svarsbenägenheten. Totalt intervjuades 1 001 ungdomar.
Ungdomsstudien är således att betrakta som en representativ undersök
ning för de unga som under 2011 var mellan 16 och 25 år.
Konfirmandstudien
Svenska kyrkan på nationell nivå har under flera år tillhandahållit mät
verktyg för att hjälpa församlingarna att utvärdera och därmed utveckla
26
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sitt konfirmandarbete. Under slutet av konfirmandtiden har ett stort
antal konfirmandgrupper (totalt omkring 25 procent av samtliga konfir
mander) erbjudits möjlighet att delta i utvärderingen. Konfirmanderna i
grupperna har fått svara på en enkät som sammanställts och redovisats
av analysenheten på nationell nivå. Samarbetspartners har varit EDB
Business Partner Sverige AB, som har tryckt och distribuerat enkäterna
och sammanställt svaren i datafil, samt Statisticon AB, som har fungerat
som ett bollplank i den statistiska analysen och tagit fram individuella
rapporter för alla deltagande grupper/pastorat.
De konfirmandgrupper som deltagit i undersökningen har antingen
valts ut av konfirmandkonsulenten i respektive stift eller genom ett
slumpmässigt urval. De flesta deltagande grupper hör hemma i den
första kategorin och har således själva visat intresse för att använda
detta verktyg för att utveckla sin konfirmandverksamhet. En fördel med
ett sådant urval är att man i många församlingar och pastorat också
kommer att vara intresserade av att verkligen ta till sig undersökning
ens resultat och fundera vidare på vad man kan göra för att kvalitets
utveckla. Det slumpmässiga urvalet gör att vi dessutom kan dra mer
generella slutsatser om konfirmander i Svenska kyrkan när vi tittar på
siffrorna på stiftsnivå och, som här, nationell nivå. Det innebär också att
siffrorna som redovisas i den här rapporten inte är det faktiska antalet
eller andelen konfirmander som svarat på det ena eller andra sättet,
utan en statistiskt beräknad nivå som visar hur det skulle ha sett ut om
alla Svenska kyrkans konfirmander hade deltagit i undersökningen.
Detta har genomförts på motsvarande sätt som i ungdomsstudien. Det
bör också framhållas att det inte finns någon nämnvärd skillnad mellan
svaren från det urval som gjorts av konfirmandkonsulenterna och det
som genomförts slumpmässigt.
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Tabell 1 Undersökningsmaterialet för konfirmandstudien 2009
Mätenheter
Riket

Utskickade
enkäter

Svarande

Svarsandel
i procent

14982

9299

62

425

277

65

1751

1248

71

818

322

39

Stift
Uppsala
Linköping
Skara
Strängnäs

455

290

64

Västerås

911

593

65

Växjö

561

202

36

Lund

2989

2079

70

Göteborg

1976

1098

56

Karlstad

1582

1066

67

940

629

67

Luleå

1373

898

65

Visby

1023

103

58

Stockholm

1023

494

48

Härnösand

Den enkät som använts i undersökningen är en bearbetad version av
en enkät som har tagits fram av Karlstads stift. Där, och i ytterligare
några stift, genomförde man under 2004 och 2005 liknande utvärde
ringar. För att fler stift skulle kunna delta övertogs projektet av Svenska
kyrkans n
 ationella nivå, som genomförde undersökningen för första
gången 2006. När Karlstads stift initierade projektet var syftet att skapa
ett verktyg för kvalitetsutveckling, och det syftet kvarstår. Den senaste
undersökningen, som genomfördes med ambitionen att vara riksrepre
sentativ, behandlar konfirmandtiden för 2009 års konfirmander. Jag har
valt att utgå från den studien i den här rapporten. Orsaken till att jag
inte väljer att göra några jämförelser över tid, utan endast fokuserar på
ett år, är att vid sådana jämförelser har variationen mellan åren varit
marginell. Slutsatsen är att upplevelsen av konfirmandtiden förändras
långsamt och att det därför inte är motiverat att komplicera analysen
genom att blanda in fler år än nödvändigt. Under åren 2010–2012
har studien genomförts med lägre ambitionsnivå vad gäller frågan om
representativitet. Det gör att dessa års material inte lämpar sig i detta
sammanhang.
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Resultatredovisning
Vem blir konfirmand?
Tidigare i den här rapporten har jag redovisat en successiv minskning
av antalet konfirmander och att denna minskning går olika snabbt inom
olika samhällsklasser. Om detta är bra eller dåligt låter jag i detta sam
manhang vara osagt, men om kyrkans företrädare anser att konfirmatio
nen är ett värdefullt erbjudande till dagens unga bör frågan om rekryte
ring av konfirmander vara en stor utmaning för landets församlingar.
Följande avsnitt undersöker om det finns grupper av unga som faktiskt
missar konfirmationen helt i ”onödan”. Ur den utgångspunkten är det
motiverat att fundera över vilka unga som väljer att konfirmera sig. Det
skulle kunna ge en vägledning till hur man ska nå även andra och natur
ligtvis även fortsätta att rekrytera de grupper som i dag väljer konfirma
tionen.
De unga som i år fyller 16 var i konfirmandålder förra året. Av dessa lät
31,5 procent konfirmera sig. De som fyller 25 i år var 15 för 10 år sedan
och av dessa är i dag cirka 35 procent konfirmerade. Inom detta ålders
spann – mellan 16 år och 25 år – finns ett mycket stort antal individer,
eftersom de stora kullar som föddes under slutet av 1980-talet och tidigt
90-tal ingår i den gruppen. Inom befolkningsgruppen 16-25 år är 34
procent konfirmerade inom Svenska kyrkan. Även om de var betydligt
fler i föregående generation, rör det sig fortfarande om höga andelar och
väldigt många människor. Faktum är att Svenska kyrkan under denna
period har konfirmerat omkring 400 000 individer. Denna stora mängd
unga och unga vuxna har i stort sett gemensamma erfarenheter av
Svenska kyrkan, dess tro och lära.
Samtidigt saknar 750 000 individer i denna åldersgrupp gemensamma
erfarenheter av Svenska kyrkan. I gruppen 60–70 år är konfirmandnivån
63 procent och i äldre generationer är den ännu högre. Det har alltså
pågått en förändring, från det att en majoritet delade denna erfarenhet
till att en minoritet gör det. Det finns naturligtvis en del ganska
självklara förklaringar till detta, men annat kan vara värt att analysera
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vidare. Till de självklara förklaringarna hör att Sverige under de senaste
50 åren blivit allt mer pluralistiskt. För en del relativt nya befolknings
grupper är inte konfirmation över huvud taget aktuell. Men invandring
förklarar inte hela utvecklingen, även om den successivt förändrar
balansen mellan konfirmerade och icke konfirmerade. I takt med att det
kommer människor till Sverige från andra länder (oberoende av deras
ålder), minskar gradvis andelen konfirmerade.
Intressant är att 50 procent av hela befolkningen utgörs av kyrko
medlemmar som i dag är konfirmerade. Men det finns fler som är konfir
merade: dels de som konfirmerats i andra trossamfund, dels de som valt
att lämna Svenska kyrkan genom aktivt utträde. Med detta som utgångs
punkt har det ändå varit möjligt att identifiera en lägstanivå som utgör
50 procent av Sveriges befolkning. Mot bakgrund av det som redovisats
ovan verkar det rimligt att nivån sjunker ytterligare. Inom en inte alltför
lång tid kommer den att vara klart under 50 procent, även med hänsyn
tagen till de faktorer som i dag håller nivån uppe. Med detta sagt kan vi
konstatera att snart är endast en minoritet av den svenska befolkningen
konfirmerad.
Tidigare – då de flesta konfirmerades – var det ingen större idé att ställa
frågan om konfirmationen attraherade vissa befolkningsgrupper mer
än andra. Nu, när en allt mindre andel av befolkningen konfirmeras,
blir den frågan mer relevant. Både strukturella och sociala faktorer kan
tänkas påverka viljan att konfirmeras. Till de strukturella faktorerna hör
bland annat var i landet man bor, om man är pojke eller flicka, född i
Sverige eller utomlands och familjens socioekonomiska ställning. I de
sociala faktorerna ingår sådant en individ fått med sig genom den så
kallade socialisationsprocessen. Det kan handla om värderingar, rela
tionsmönster och erfarenheter av olika slag. Det finns ingen naturlig
skiljelinje mellan de strukturella och sociala faktorerna.
I ungdomsundersökningen ställdes en fråga om huruvida den svarande
är konfirmerad. Felmarginalen på grund av glömska är förmodligen
ganska låg, eftersom det flesta mellan 16–25 år bör komma ihåg om de
konfirmerats eller inte. Däremot kan det finnas en osäkerhet i om man
har konfirmerats inom Svenska kyrkan eller inom en frikyrka. Den här
osäkerheten gäller antagligen främst de svenskkyrkliga konfirmanderna,
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eftersom de frikyrkliga kan antas ha en starkare samfundsrelation.
Studien visar att 42 procent säger sig vara konfirmerade i Svenska kyrkan
och 4 procent i frikyrka. Det innebär att 54 procent inte är konfirmerade.
Observera att andelen konfirmander är högre i ungdomsundersök
ningen än vad som angavs tidigare i detta kapitel (34 jämfört med 42).
Det rör sig om en skillnad på 8 procentenheter. Förklaringen kan vara
att somliga som konfirmerats valt att lämna Svenska kyrkan (utträdes
nivåerna är höga mellan 21-25 år). Dessa fanns inte med i de 34 procent
som redovisades tidigare, men har svarat att de är konfirmerade. En
annan mer konkret förklaring är att en av de grupper som ofta avstår
från att besvara enkäter är personer med utländsk bakgrund. Dessa har
en lägre konfirmandfrekvens, och om de uteblir från enkätstudien ökar
den totala andelen konfirmerade per automatik. Om man inte enbart
är intresserad av nivåskattningar är dock snedfördelningen i den här
studien snarare en fördel än en nackdel, eftersom jämförelsen mellan de
konfirmerade och icke konfirmerade blir enklare då båda grupperna är
relativt jämnstora.
Tabell 2 jämför fördelningen av konfirmerade och icke konfirmerade
inom variablerna kön, ålder, boendeortens storlek (notera att man kan ha
bytt boendeort sedan konfirmationen), födelseland och om man är döpt.
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Tabell 2 Strukturella skillnader mellan konfirmerade och de som inte
konfirmerats. Procent.

Kön
Åldersgrupp

Bor Du i...

Födelseland

Är du döpt?

Total

Ja, i
Svenska
kyrkan

Ja, i annat
samfund än
Svenska kyrkan

Nej

n=486

Kvinna

47

4

49

n=514

Man

38

4

58

n=284

16-18 år

39

4

58

n=421

19-22 år

41

4

55

n=294

23-25 år

47

4

49

n=304

Storstad med mer än
200 tusen invånare

35

6

60

n=173

Stad med 81-200
tusen invånare

46

5

49

n=217

Stad 21-80 tusen
invånare

43

2

55

n=277

På plats med 20
tusen eller färre

48

4

49

n=69

Själv född utomlands

17

9

74

n=171

Själv i Sverige, förälder utomlands

29

11

61

n=757

Själv och föräldrar i
Sverige

47

2

50

n=749

Ja, i Svenska kyrkan

54

2

44

n=61

Ja, i annat samfund
än Svenska kyrkan

10

43

47

n=185

Nej

4

1

95

42

4

54

n=1000

Studien bekräftar att den strukturella bakgrundsfaktor som främst
förklarar sannolikheten för att en ung person ska bli konfirmand eller
inte handlar om ifall föräldrarna är födda i Sverige eller inte. Hela 47
procent av dem med svenskfödda föräldrar har konfirmerats i Svenska
kyrkan. Motsvarande nivå för dem med åtminstone någon förälder född
utomlands är 29 procent. De med utlandsfödd förälder som själva är
födda utomlands har en konfirmandfrekvens på 17 procent. Som väntat
är alltså nationell bakgrund en viktig faktor i detta sammanhang. De
som är adopterade finns sannolikt bland dem som uppgett att de själva
är födda utomlands, vilket bidrar till att höja nivån.
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Bland dem med båda föräldrarna födda i Sverige är kön den faktor
som mest påverkar sannolikheten för konfirmation. Hela 54 procent av
flickorna uppger att de är konfirmerade i Svenska kyrkan medan mot
svarande nivå för pojkarna är 42 procent. Även boendeortens storlek
påverkar konfirmandnivåerna, men inte i den omfattning som andra
uppgifter visar – att landsbygdens konfirmandtal ofta är högre än vad
de är i stadsmiljöerna. Att utslaget inte blir särskilt starkt är sannolikt
en effekt av att 20–25-åringar gärna flyttar, huvudsakligen till större
högskole- och universitetsorter. Många unga vuxna befinner sig alltså
på annan ort än där de konfirmerade sig. Det kan förklara de relativt
höga nivåerna av konfirmerade på orter med 81 000–200 000 invånare.
En slutsats, som mig veterligen sällan diskuteras, är att det sker en
omfördelning av de konfirmerade i landet. De som konfirmerats relativt
nyligen flyttar för att bilda sitt första egna boende. Hur det flödet ser ut
skulle vara intressant att fördjupa kunskapen om.
Ursprungsland, kön och boendeort har med andra ord stor betydelse
för rekryteringen till konfirmation. Det har även dopet, vilket tyder på
att socialisationsfaktorn har betydelse i sammanhanget. I princip alla
konfirmerade är sannolikt döpta, vilket även tabellen visar. Möjligen kan
man reagera på att hela 4 procent av de som säger att de inte är döpta
ändå menar att de är konfirmerade i Svenska kyrkan. Den naturliga för
klaringen till detta är nog att man inte riktigt har koll på just detta. Det
är förmodligen lättare att glömma sitt dop än sin konfirmation.
För att ta reda på hur olika sociala förhållanden bidrar till konfirmand
rekrytering ställdes ett antal frågor om de svarandes uppväxtsituation.
Frågan var: Hur väl stämmer följande påståenden in på dig?
Det kan vara svårt att tillgodogöra sig allt siffermaterial i tabellen.
Därför har tre olika balanstal tagits fram, vilka finns i tabellens tre
sista kolumner. Balanstalen är framräknade genom att procenttalen för
alternativen ”ganska mycket” och ”helt” subtraherats med procenttalen
för ”inte alls” och ”ganska lite”. Därmed får vi en skala där nivån kan
hamna någonstans mellan -100 och 100 med 0 som mittpunkt. Värden
över 0 innebär att fler har instämt än tagit avstånd från påståendet, m
 edan
värden under 0 indikerar att fler har tagit avstånd jämfört med dem som
har instämt. Ett värde på 89, vilket gäller för det översta påståendets
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första mått, talar om att det är 89 procentenheter fler som instämt än
tagit avstånd från påståendet. Det första av balansmåtten gäller för ung
domsgruppen i sin helhet, det andra för dem som är konfirmerade och
det tredje för dem som inte konfirmerats. Genom denna uppställning blir
det möjligt att på ett enkelt sätt jämföra om det finns några skillnader
mellan de som konfirmerats och de som inte har konfirmerats.
Tabell 3 Social bakgrund. Procent. (n=950)
Inte alls

Ganska
lite

Varken
eller

Ganska
mycket

Helt

Jag har växt upp i ett hem med…

BalansBalansBalansmått
mått för mått för
för hela dem som dem som
gruppen konfir- ej konfirmerats
merats

Ett aktivt socialt liv

1

2

6

23

69

89

92

Tät kontakt med övrig släkt

3

6

14

31

47

69

73

65

Stort samhällsintresse

5

11

31

30

22

36

37

34

Stort intresse för idrott

10

15

15

24

36

36

44

28

9

16

26

26

23

23

27

19

14

Många semester- eller fri-

86

tidsresor
Stort intresse för böcker

16

18

20

27

21

14

14

Aktivt föreningsengagemang

21

18

21

22

17

1

2

-1

Många konflikter

41

28

15

11

5

-53

-51

-55

Ont om pengar

52

22

16

7

3

-65

-69

-63

Aktiv religiös tro

63

15

8

6

8

-65

-61

-69

Mest intressant är att fästa uppmärksamhet på de två högra balansmåt
ten. Där framgår skillnader mellan dem som konfirmerats och de som
inte konfirmerats. De konfirmerade ungdomarna tycks instämma något
mer på allt som ligger i tabellens övre hälft. De verkar inte komma från
hem med mer konflikter eller från hem som präglats av ett religiöst liv.
Men kom ihåg att flera invandrargrupper drar upp balansmåttet för
ett aktivt religiöst hem bland dem som inte är konfirmerade. Under
alla omständigheter kan man konstatera att relativt få av såväl kon
firmerade som icke konfirmerade menar att de kommer från ett aktivt
religiöst hem. Därmed borde man kunna dra slutsatsen att bristande
religiös socialisation knappast utgör ett hinder för att rekrytera konfir
mander. Många i båda grupperna vittnar om ett aktivt socialt liv och
tät kontakt med släkt. Bland konfirmerade är detta vanligare än bland
icke konfirmerade. Skillnaden blir ännu något större om man räknar
bort personer med invandrarbakgrund (= de själva eller minst någon av
föräldrarna är födda utomlands) från dem som inte konfirmerats. De
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med svensk b
 akgrund uppvisar ett balansmått för aktivt socialt liv på
82 och k
 ontakten med övrig släkt ligger på 60. Även familjens sam
hällsintresse hamnar på en lägre nivå (balansmått =28). På motsvarande
sätt uttrycker fler av dem som inte konfirmerats att de inte upplevt en
uppväxt med svår ekonomi (balansmått=-72). Resultatet motsäger delvis
diskussionen om att mer resursstarka områden har en högre konfir
mandnivå än andra. Men skillnaden bygger snarare på en uppfattning
om familjens ekonomiska förutsättningar, än om hur stort rörelsekapital
man haft att förfoga över. En tydlig faktor som dock stärker den sociala
segregationen mellan konfirmerade och icke-konfirmerade handlar om
hur många semesterresor man företagit. De konfirmerade har helt klart
gjort fler semesterresor än de som inte konfirmerats.
När man jämför de konfirmerade med dem som inte konfirmerats tycks
resultatet vara att ungefär 10 procentenheter fler av de konfirmerade har
uttryckt ett aktivt socialt liv, nära kontakt med släkt, ett starkt samhälls
intresse och fler semesterresor. Visserligen är skillnaderna signifikanta,
men de är inte dramatiska. De skulle kunna vara större. Dessutom är
mönstren desamma bland såväl konfirmerade som de som inte konfirme
rats, det vill säga att alternativen i allt väsentligt följer samma rangord
ning. Ungdomarnas sociala bakgrund tycks med andra ord inte vara en
tillräckligt stark förklaringsfaktor när det gäller konfirmandrekrytering.
Störst skillnad i diagrammet ovan finner man när det gäller familjernas
idrottsintresse. De med stort idrottsintresse tycks nämligen vara mer
benägna till konfirmation än andra. Möjligen bidrar konfirmandläger
med idrottsprofil till att hålla dessa nivåer uppe, men det kan också
indikera att familjer som är vana vid många aktiviteter som tar tid i
anspråk inte tvekar inför ytterligare en aktivitet. För en sådan tolkning
finns inget vetenskapligt stöd, men kanske kan den vara tänkvärd ändå.
Fokus på icke–konfirmander
De som svarat att de inte konfirmerats fick i en följdfråga berätta varför.
Naturligtvis är det svårt att i efterhand beskriva varför man inte kon
firmerats, något som man dessutom kanske inte ägnat någon större
tankemöda varken innan eller efter det var aktuellt. Därför kan flera av
svaren ha konstruerats i samma ögonblick som enkäten fylldes i. Oavsett
om det är fråga om efterkonstruktioner eller inte ger svaren en indika
tion på hur man väljer att se på sitt tidigare ställningstagande. Poängen
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är alltså inte att i detalj studera de olika svarsfrekvenserna, utan snarare
se hur de olika alternativen rangordnas. Svaren fördelar sig enligt skalan
i tabellen. Balanstalet längst till höger är framtaget på samma sätt som i
föregående tabell.
Tabell 4 Varför man inte konfirmerats. Procent. (n=530)
Inte alls

Ganska
lite

Varken
eller

Ganska
mycket

Helt

Balanstal

Jag är inte intresserad
av kristen tro

14

7

15

15

48

43

Det verkade tråkigt

28

6

15

20

32

18

Det var inte något som
jag över huvudtaget
kom att tänka på

31

8

18

11

32

5

Ingen i min familj
uppmuntrade mig

38

11

14

12

25

-12

Ingen eller få av mina
vänner valde att
konfirmera sig

50

12

13

11

15

-36

Jag inte hade tid

62

6

9

9

15

-44

Jag fick ingen bra
information

62

10

15

4

9

-59

Jag tillhör en annan
trosinriktning/religion

79

2

3

1

16

-63

Jag inte hade ekonomiska möjligheter

91

3

3

1

2

-92

(Alternativens färgsättning kommer att förklaras senare)

Svarsalternativen har rangordnats efter balansvärdets storlek. Det
vanligaste motivet för att inte delta i konfirmandtiden är att man inte
är intresserad av kristen tro. En majoritet anger att det verkade tråkigt.
Att hela 45 procent av dem som inte konfirmerats inte funderade över
konfirmation som ett alternativ är kanske anmärkningsvärt. Det kan
tala för att man inte har fått information eller att man inte velat ta till
sig informationen, just för att kyrkan inte finns i blickfånget. Men det
kan också vara en efterkonstruktion som i hög grad bygger på att man
inte minns. Relativt få, cirka 15 procent, menar dock att informationen
har varit bristfällig. Det talar för att man i alla fall har känt till att den
ägt rum, men inte ansett det vara en fråga man behöver ta ställning
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till. Ännu färre framhåller ekonomiska skäl för att inte konfirmera sig.
Ungefär 17 procent av icke konfirmanderna tillhör annan trosinriktning
eller religion. Att försöka rekrytera dessa är sannolikt ganska fruktlöst.
Mer motiverat är att reflektera vidare när det gäller övriga.
I tabellen kan man urskilja ett antal dimensioner som kan ha betydelse
då en 15-åring ställs inför erbjudandet om konfirmation. Dimensionerna
är en kombination av de olika alternativen i tabellen. De alternativ som
representerar olika dimensioner har fått olika färg. Alternativen inom
respektive dimension hänger också samman i en rent statistisk mening.
Den första dimensionen handlar om ifall man tycker att konfirmand
tidens innehåll verkar roligt eller intressant. Om en 15-åring redan från
början utgår från att konfirmandtiden är tråkig och dessutom är ointres
serad av kristen tro, är det knappast troligt att han eller hon ska söka sig
till församlingens konfirmandverksamhet på egen hand.
Tidsbrist är ytterligare en dimension som påverkar benägenheten till
konfirmation. Det är ett alternativ som i rent statistisk mening inte
hänger samman med de övriga, men eftersom det ändå är nog så intres
sant får det utgöra en dimension i sig själv.
Precis som alla människor påverkas 15-åringar av ett socialt tryck. Som
framgår längre fram i rapporten är det främsta motivet för att delta i
konfirmandverksamheten sociala bevekelsegrunder. Att kompisar deltar
och att föräldrarna påverkar är viktiga komponenter i sammanhanget.
Kännedom om att det finns en konfirmandverksamhet på hemorten –
eller på annan plats – är naturligtvis en viktig förutsättning för att det
ens ska bli möjligt att söka sig dit. Att man inte kommit att tänka på att
konfirmation kunde vara en möjlighet, eller att man inte har fått infor
mation, är två indikatorer för denna dimension.
Det ekonomiska alternativet och det faktum att man tillhör en annan
trosinriktning är ytterligare exempel på faktorer som påverkar ungas
möjlighet att bli konfirmander. Enligt tabellen tycks dock inte eko
nomin avskräcka särskilt många unga från att konfirmeras. Däremot
har 17 procent av de icke konfirmerade angett att de hör till en annan
trosinriktning än den kristna. Även detta skulle kunna tolkas som en
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 imension, men jag har istället valt att i de fortsatta analyserna använda
d
den variabeln som bakgrundsvariabel.
Med ovanstående resonemang som utgångspunkt har fyra nya variabler
konstruerats. Varje svarsperson har helt enkelt tilldelats sitt medelvärde
utifrån hur man besvarat frågorna inom respektive dimension. Har man
på fråga 1 och fråga 2 svarat med en etta respektive en trea hamnar
medelvärdet för just den dimensionen på ”2”. Materialet erbjuder olika
svarsmönster som visar att ungdomarna har förhållit sig till dimensio
nerna på olika sätt. Dessa olika förhållningssätt är möjliga att identifiera
med en så kallad klusteranalys. Metoden har lett fram till fyra tydliga
grupper av ungdomar, baserade på hur de bedömer de fyra olika
dimensionerna.
Diagram 1 redovisar hur grupperna förhåller sig till de olika dimensio
nerna. Medelvärdena som redovisas är standardiserade, vilket innebär
att snittvärdet är noll. Värden över noll innebär att alternativen utgör
en betydligt högre tröskel för att konfirmationen skulle blivit av än om
värdena hamnar på minus. Med andra ord: ju högre stapel, desto högre
tröskel att ta sig över för att konfirmationsverksamheten ska vara aktu
ell. Den första gruppen är de som visserligen har tid men i övrigt saknar
drivkrafter, (omotiverade) den andra gruppen utgörs av dem som har ett
ointresse men med relativt goda drivkrafter i övrigt (ointresserade). Den
tredje gruppen utgörs av dem som har både tid motivation och övriga
drivkrafter (motiverade) och den sista gruppen utgörs av dem som sak
nar tid (upptagna).

38

en tid fylld av mening

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0

Omotiverade

Ointresserade

Motiverade

Upptagna

Motivationsdimensionen

Den sociala dimensionen

Informationsdimension

Tidsdimensionen

Diagram 5. Fyra ungdomsgrupper

Den första gruppen skulle visserligen kunna ha tid att delta i konfir
mandverksamheten, men deras drivkrafter i övrigt lämnar helt klart mer
att önska. För att få dessa till församlingshemmet med motivet att de då
kan fylla ut lite av sin outnyttjade fritid är inte helt enkelt. Det krävs att
man överbryggar flera hinder för att få ungdomar i denna grupp att läg
ga sina fria timmar på just konfirmationen. Den sista gruppen uppvisar
ett nästan motsatt mönster. De saknar tiden, men utmärker sig inte
nämnvärt vad gäller de övriga drivkrafterna. Det rör sig sannolikt om en
grupp aktiva ungdomar, som visserligen inte har sämre motiv än någon
annan att konfirmera sig, men som helt enkelt inte haft tid. Den andra
gruppen verkar inte ha varit särskilt intresserad av konfirmationen som
sådan, men å andra sidan står inget annat i vägen för att konfirmationen
skulle bli av. Man är mer informerad än genomsnittet, kompisar deltar i
konfirmationen och tiden finns. Samtidigt ska naturligtvis inte ointresset
för konfirmationen som sådan underskattas. I grupp tre har dock detta
ointresse undanröjts med god marginal. Dessa ungdomar har betydligt
högre motivation för de frågor som konfirmationen erbjuder än vad
som är ”normalt” bland de icke konfirmerade, samtidigt som trösklarna
även i övrigt är lägre. Frågan är varför de inte har konfirmerat sig. Det
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enklaste svaret är att de ofta tillhör en annan trostradition. Ungefär en
tredjedel av dem uppger detta som svar, och det är en kraftig överrepre
sentation jämfört med övriga grupper. Det är alltså bland denna grupp
av ”motiverade” ungdomar som vi finner flera av vårt lands muslimer.
Att de valt att inte konfirmera sig förefaller högst rimligt, men det är ett
resultat värt att fundera vidare över. Jag återkommer till ett resonemang
kring detta i rapportens avslutande del. Även om konversion förekom
mer, är det ur ett rekryteringsperspektiv mer intressant att studera den
”motiverade” gruppen utan att ta med dem som har annan trostillhörig
het. Denna grupp unga är nämligen de som kanske lättast skulle kunna
rekryteras till konfirmandverksamheten.
Tabell 5 Ungdomsgruppernas fördelning inom olika bakgrundsvariabler.
Procent.

Variabel
Kön
Åldersgrupp

Bor Du i...

Omotiverade

Ointresserade

Motiverade
(exklusive
de med annan än kristen religiös
tillhörighet)

n=

Kategorier

n=231

Kvinna

29

32

13

26

n=294

Man

36

30

10

25

Upptagna

n=161

16-18 år

30

25

10

35

n=223

19-22 år

31

35

10

23

n=141

23-25 år

40

30

13

17

n=178

Storstad med mer

30

35

14

22

38

27

7

28

39

26

9

26

30

32

12

26

33

30

8

29

37

27

13

23

än 200 tusen
invånare
n=85

Stad med 81-200
tusen invånare

n=114

Stad 21-80 tusen
invånare

n=134

På plats med 20
tusen eller färre

Är du döpt?

n=325

Ja, i Svenska
kyrkan

n=29

Ja, i annat samfund än Svenska
kyrkan

n=166

Total

40

n=526

Nej

32

35

19

13

33

31

11

25

en tid fylld av mening

Tabellen visar att de omotiverade och ointresserade är de klart största
grupperna bland dem som inte konfirmerats (se tabellens nedersta rad).
Bland de omotiverade finns en överrepresentation av män i åldern
20–25, de som bor i medelstora städer och de som är döpta i annat
samfund. Den enskilda grupp som har högst andelar o motiverade är de
mellan 23–25 år. Det leder till frågan om motiven för att inte konfirmera
sig förändrats under de senaste tio åren? Frågan är inte helt omotive
rad med resultatet som underlag. Min bedömning är dock att man tio
år efter konfirmandåldern gör en något annan bedömning än vad man
gjorde de närmaste åren efter den aktuella tidpunkten. Man har helt
enkelt stärkt sina argument och efterkonstruerat utifrån erfarenheter
senare i livet. Det innebär att tröskeln har höjts ytterligare när det gäller
att välja konfirmation senare i livet. Även om de som är döpta i annat
samfund än Svenska kyrkan är få, är det intressant att dessa personer är
överrepresenterade i den omotiverade gruppen. Det speglar möjligen de
individer som efter sitt eget dop fjärmat sig från den kristna tron, alter
nativt att just Svenska kyrkan framstår som ointressant för dessa.
De ointresserade är överrepresenterade i storstad, bland 19–22
åringar och bland odöpta. Det stämmer ganska väl med bilden av en
sekulariserad storstadsbo.
De motiverade är den minsta gruppen men ändå väldigt intressant. De
utgör 11 procent av de icke konfirmerade om man bortser från dem
med annan trostillhörighet. Förvånande nog är de underrepresenterade
bland dem som är döpta i Svenska kyrkan och något överrepresente
rade bland de frikyrkligt döpta samt klart överrepresenterade bland de
odöpta. Även om inget kan sägas med säkerhet, tycks gruppen till stor
del bestå av individer som skaffat sina drivkrafter för konfirmationen
utanför det svenskkyrkliga sammanhanget. Kanske är det just ”Svenska
kyrkan” som utgjort det direkta hindret. Man hade såväl tid, intresse för
kärnfrågorna, kompisar som konfirmerade sig och information om att
konfirmation erbjöds. Kanske kommer man från en miljö där det finns
skepsis till Svenska kyrkan. Det kan röra sig om såväl ateister som vissa
frikyrkliga. Steget till konfirmation blev kanske för stort att ta.
Upptagenheten (den sista kolumnen) tycks vara mer märkbar bland
yngre, vilket är intressant att jämföra med de omotiverade, vars mönster
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var det motsatta. Mönstret kan tolkas på flera olika sätt. Å ena sidan
kan man vid konfirmandåldern uppleva tiden som mer begränsad än
vad man några år senare anser att den varit. Med tiden kan man också
ha utvecklat en större religionskritik och ett större ointresse för kärn
frågorna. Men det kan också vara så att man vid konfirmandåldern har
svårare att uttrycka ett ointresse och istället ”skyller” på tiden.
För att pröva hur långt ifrån konfirmationen de icke-konfirmerade befin
ner sig ställdes en specifik fråga i enkäten. Frågan löd: Skulle du kunna
tänka dig att konfirmera dig nu? Fördelningen framgår av tabell 6.
Tabell 6 Skulle du kunna tänka dig att konfirmera dig nu? Procent.

Omotiverade
(n=173)

Ointresserade
(n=154)

Motiverade
(exklusive de
med annan
än kristen
religiös
tillhörighet)
(n=76)

Ja

1

3

Ja, kanske

6

3

Nej
Total

Tidspressade
(n=121)

Totalt
(n=524)

10

3

3

17

13

8

93

94

73

85

89

100

100

100

100

100

Relativt få (3 procent) av de icke konfirmerade skulle utan tvivel kunna
tänka sig att konfirmeras. Man bör dock ha klart för sig att det rör sig
om cirka 20 000 individer, vilket motsvarar hela två tredjedelar av en hel
konfirmandkull. Om man därtill lägger de som skulle kunna tänka sig
konfirmation i dag – om än med tvekan – uppgår antalet individer till
80 000, det vill säga fler än två hela (eller nästan tre) konfirmandkullar.
Föga överraskande är det främst de motiverade ungdomarna som kan
tänka sig konfirmation. Men för närmare 75 procent av dessa verkar
inte detta vara ett alternativ. De som har svarat att de var tidspressade
under konfirmandtiden har en något högre benägenhet för konfirmation
än genomsnittet. De som i 15–årsåldern varken hade motivation eller
intresse för konfirmationen tycks inte heller nu vara särskilt intresserade.
Närmare 95 procent av dem säger blankt nej.
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Även om relativt små andelar av de icke konfirmerade kan tänka sig
att konfirmeras nu eller senare i livet, visar resultatet ändå att det finns
många individer som inte är främmande för detta. Till detta skulle
kunna läggas de individer som hör till äldre ålderssegment än vad som
undersöks i detta sammanhang. Samtidigt kan man inte blunda för att
även om dessa individer skulle ompröva det beslut de gjorde i 15-årsål
dern, kommer det inte att påverka samhällets gemensamma erfarenhet
av kyrkan i nämnvärd utsträckning.
I det här avsnittet har jag försökt spegla på vilket sätt ungdomar och
unga vuxna ser tillbaka på den tid då de var i konfirmandåldern. Fokus
har varit att identifiera skillnader och likheter mellan dem som har
konfirmerats och de som inte har konfirmerats. Ambitionen har också
varit att skapa förståelse kring de orsaker som legat till grund för att inte
välja konfirmation.
Ungdomsstudien. en avslutning
Resultatet visar att det finns skillnader i social bakgrund mellan dem
som konfirmerats och de som inte har gjort det. De förra tycks under sin
uppväxt ha haft ett vidare socialt nätverk samt en familj med ett större
samhällsintresse. Likaså har de konfirmerade gjort fler semesterresor.
Dessa skillnader är dock inte särskilt stora och duger knappast till att
segmentera ungdomsgruppen på ett sådant sätt att man i förväg skulle
kunna förutsäga vilka som skulle bli konfirmander och vilka som inte
skulle bli det. Sannolikheten ökar dock för att en individ ska välja kon
firmation om vederbörande är född i Sverige, med svenskfödda föräld
rar. För flickor ökar sannolikheten ytterligare en aning. Dessa kategorier
är å andra sidan alltför grova för att bygga några strategiska beslut på.
Skälen till att man inte konfirmerats varierar också. Fyra grupper av
ungdomar har kunnat identifieras. Dessa är de omotiverade, de ointres
serade, de motiverade och de upptagna. Framför allt bland de motiverade
finns en närhet till konfirmationen som möjligen är aningen förvånande.
De finns i högre grad än andra utanför kyrkans egna led. En större
andel bland dem är odöpta än vad som är fallet i de andra grupperna.
I högre grad än för andra handlar det alltså om en grupp vars intresse
för religiösa frågor är relativt stort men sannolikt inte etablerat i svensk
kyrklig miljö. För Svenska kyrkan blir det en utmaning att nå dessa.
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Att bli konfirmand
Förra avsnittet handlade om hela den ungdomsgrupp som utgör det
potentiella konfirmandunderlaget. I det här avsnittet får konfirmanderna
själva ge sin bild av konfirmandtiden. Med utgångspunkt från konfir
mandstudien från 2009 diskuteras processen från valet av att bli konfir
mand till upplevelsen av konfirmandtiden.
Konfirmanderna fick ta ställning till flera alternativ om varför de valt att
konfirmeras. Svaren redovisas i tabell 7. Den sista kolumnen utgörs av
ett balanstal som har tagits fram på motsvarande sätt som i föregående
avsnitt, det vill säga instämmande alternativ subtraheras med avstånds
tagande. Observera att det har gått en del tid sedan konfirmanderna tog
ställning till att delta i konfirmandverksamheten till dess att de besva
rade enkäten i slutet av konfirmandtiden. Det innebär att somliga svar
möjligen kan ha justerats beroende på den erfarenhet man har fått under
konfirmandtiden. Så länge man inte är särskilt intresserad av exakta
nivåskillnader mellan alternativen är dock tendenserna rimliga. Det finns
heller ingen större anledning att ifrågasätta rangordningen mellan dem.
Tabell 7 Motiv till att bli konfirmand. Procent. (n=9006-9079)
Jag blev konfirmand för att…
...det kändes bra för mig

Instämmer Instäminte alls
mer lite

Neutral

Instäm- Instämmer delvis mer helt

Balanstal

7

11

24

34

24

39

...träffa nya människor

11

11

18

34

26

39

...jag har kompisar som

14

17

14

35

20

24

14

15

19

31

21

23

skulle konfirmeras
...jag ville åka på läger
...jag ville ha presenter

12

19

16

28

25

22

...jag hade hört att det

14

17

25

33

12

14

22

26

19

26

7

-15

27

22

26

19

6

-24

30

24

19

20

8

-27

29

26

23

15

8

-33

var bra
...jag ville veta mer om
kristen tro
...få prata om frågor jag
tycker är viktiga
...någon i min familj
ville det
...jag tror på Gud
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Att det kändes bra och att man får träffa nya människor tycks vara
de mest bärande argumenten för att delta i konfirmandverksamheten.
Det förstnämnda av dessa alternativ är svårtolkat eftersom det inte
anger varför det känns bra, men å andra sidan blir det tydligt genom de
övriga alternativens nivåer. Båda dessa första alternativ hamnar på ett
balanstal på 39. Detta innebär att cirka 40 procentenheter fler instäm
mer än tar avstånd från dem. Många har också motiverat sitt konfir
mandengagemang med att kompisar valt att delta. Detta konstaterades
redan tidigare vara en viktig faktor och inte minst de motiverade ickekonfirmanderna hade kompisar som valde att konfirmera sig. Omkring
55 procent har påverkats av att de hade kompisar som skulle konfirme
ras. Andra orsaker till att man valde att konfirmera sig var att man ville
ha presenter eller åka på läger. Intresse för kristen tro, viktiga samtal,
påverkan från familjen och tro på Gud är motiv som alla hamnar på
negativa balanstal. Det innebär att fler har tagit avstånd från dem än
som instämt. De sociala skälen förefaller alltså viktigast för att motivera
14–15-åringar att välja konfirmation, i motsats till de explicit religiösa
skälen. Med sjunkande konfirmandfrekvens har allt färre 14–15-åringar
kompisar som konfirmerar sig. Därmed är det också färre som av sina
kompisar blir inspirerade att själva bli konfirmander. Resultatet tyder på
att konfirmandrekryteringen har hamnat i en negativ spiral som succes
sivt förstärker sig själv.
Att relativt få motiverar sin konfirmandverksamhet med gudstro eller
intresse för innehållet är intressant, eftersom detta var ett utmärkande
drag även hos dem som valt att inte konfirmera sig. En tydlig majoritet
av icke konfirmanderna (i föregående avsnitt) sade sig vara ointresserade
av kristen tro, men den hållningen tycks man dela även med konfirman
derna. Man kan alltså på ganska goda grunder hävda att ungdomarnas
intresse för kyrkans kärnfrågor knappast är en nödvändighet för att
rekrytera konfirmander. Därmed skulle pågående sekularisering inte heller
vara ett nödvändigt hinder för konfirmation. Sociala skäl, upplevelseskäl
samt materiella skäl tycks för den stora majoriteten konfirmander vara
tillräcklig motivation.
Konfirmandtiden
Tonåringar har ofta en lång rad frågor om sitt liv och om världen i
stort. De har säkert också många gånger behov av att diskutera dessa
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frågor. Vid sidan av gemenskap och mycket annat ska konfirmandtiden
erbjuda en arena där man som ung har möjlighet att knåda, vrida och
vända på sina egna och andras tankar och värderingar för att på så sätt
få hjälp med att forma en egen och vuxen identitet. Den typen av arenor
råder det knappast något överflöd av i vårt samhälle. Jag har i ett annat
sammanhang lyft fram att unga som växer upp i ett kristet (religiöst)
sammanhang ofta upplever att livet bär på en större grad av mening
än om man saknar den erfarenheten. (Bromander 2011) En slutsats av
detta är att trots att vi parallellt med sekulariseringen vunnit mycket
gott i form av ökad jämställdhet, ökad demokrati och bättre välstånd,
har vi samtidigt förlorat de arenor i vilka vi kan placera in våra liv i
ett större sammanhang som knyter samman dåtid, nutid och framtid.
Kanske är dessa mötesplatser viktigare än någonsin nu när varje individ
är hänvisad till att lösa livsfrågor mer eller mindre på egen hand. Även
om innehållet kan variera mellan olika församlingar, erbjuds konfirman
derna i allmänhet ett omfattande utbud av diskussionsområden som
på olika sätt ska bearbetas. Och även om det finns olika pedagogiska
modeller för dessa samtal, utgör de en viktig bas för hela konfirmandtiden.
I enkäten fick konfirmanderna kommentera på vilket sätt de ansett
att vissa frågor tagits upp vid träffarna. Svarsfördelningen redovisas i
tabell 8. Svarsskalan går från mycket dåligt till mycket bra. De fick också
möjlighet att ange om frågorna inte tagits upp alls, men tabellen redo
visar enbart svar som angivit att frågorna tagits upp. Längst till höger i
tabellen redovisas även ett balanstal som har tagits fram på samma sätt
som i tidigare tabeller.
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Tabell 8 Hur olika frågor tagits upp. Procent. (n=6279-8886)
Hur togs följande frågor upp
under konfirmandträffarna?

Mycket Ganska Neutral Ganska Mycket Balansdåligt
dåligt
bra
bra
tal

Vänskap och relationer

1

3

15

42

38

76

Frågor om Gud

2

3

16

41

38

74

Om livet har en mening

2

3

19

45

30

70

Vad det innebär att vara döpt

2

5

21

39

33

65

Livet efter döden

2

5

22

39

31

64

Om hur det är att leva som
kristen

4

8

30

38

20

46

Kärlek och sex

5

8

30

35

21

43

Jämställdhet mellan män och
kvinnor

6

8

37

37

12

35

Mobbing

6

11

36

32

15

30

Frågor om skuld

6

11

38

33

12

28

Rasism och främlingsfientlighet

7

10

37

32

14

28

Frågor om ondska

8

11

37

31

13

25

Andra religioner än kristendom

11

18

37

26

9

6

Miljöfrågor

12

17

39

23

10

4

De som svarat på enkäten är konfirmander som valt att gå hela konfir
mandtiden. De som hoppat av under resans gång finns inte med. Det
kan möjligen förklara den allmänt positiva bild som tabellen ger uttryck
för. Men eftersom relativt få avslutar sin konfirmandtid i förväg, vill
jag ändå argumentera för att upplevelsen av konfirmandtiden på det
hela taget är väldigt positiv. Under 2009 valde cirka 1850 personer att
avsluta sin konfirmandtid i förväg. Närmare 38 500 genomförde hela
konfirmationen. (Svenska kyrkans statistikdatabas) Det rör sig alltså om
ett bortfall på cirka 5 procent. Sannolikt är konfirmanderna på det hela
taget nöjda med hur man tagit upp de olika frågorna. Särskilt bra verkar
församlingarna ha lyckats med frågor som har att göra med vänskap
och relationer, Gud, om livet har en mening, vad det innebär att vara
döpt och livet efter döden. Frågan om hur det är att leva som kristen får
visserligen ett generellt svagare omdöme än de tidigare områdena. Men
helt klart verkar det som om man ger högst betyg till sådant som faktiskt
är kyrkans direkta kärnfrågor. Mot den bakgrunden kan man hävda att
konfirmandarbetet verkligen fungerar. Flera av kärnfrågorna tycks helt
enkelt landa på ett bra sätt för dem som deltar i verksamheten.
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Eftersom ”gudspratet” knappast var något som motiverade konfirman
derna att delta i verksamheten (se tabell 7) är det intressant att man
generellt är väldigt positiv till detta. Resultatet kan tolkas på flera sätt.
Kanske var förväntningarna lågt ställda, vilket gjorde många glatt över
raskade. Men det borde inte vara helt osannolikt att man faktiskt är bra
på just detta i församlingarna.
Samtidigt måste man konstatera att de frågor som hamnat längst ner i
tabellen – och därmed är sådant som konfirmanderna ger församling
arna lägst betyg för – också rör kyrkans kärnfrågor. Mobbing, skuld,
ondska, rasism, andra religioner och miljöfrågor är ämnen som enligt
flera konfirmander inte har tagits upp på ett särskilt bra sätt. Gemen
samt för flera av dessa områden är sannolikt att de är både jobbigare
och svåraare att föra konstruktiva samtal kring. Det krävs helt enkelt
mer av konfirmandledarna och kanske också av konfirmanderna för att
samtala om skuld, ondska och rasism jämfört med vänskap, relationer
och dopet. Slutsatsen blir därför att det helt klart finns potential för
utveckling vad gäller församlingarnas hantering av livets tyngre frågor i
relation till konfirmanderna.
Det faktum att konfirmanderna är klart mer nöjda än missnöjda med de
frågor som tagits upp på konfirmandträffarna tyder på att man också
är nöjd med konfirmandtiden som sådan. Tabell 9 bekräftar en sådan
hypotes med all önskvärd tydlighet. Frågan som ställdes i enkäten löd:
Hur upplevde du din konfirmandtid?
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Tabell 9 Upplevelse av konfirmandtiden. Procent. (n=9082-9173)
Hur upplevde du din
konfirmandtid?
Jag har haft roligt under

Instämmer Instämmer
inte alls

lite

1

5

2

Neutral

Instämmer Instämmer

Balanstal

delvis

helt

9

34

50

77

5

11

35

48

76

3

5

17

39

36

68

4

6

16

37

38

65

3

6

15

37

38

65

3

6

19

41

31

63

9

11

32

32

15

27

14

16

32

28

11

10

21

13

32

23

11

1

18

28

24

19

12

-15

54

22

15

6

3

-66

min konfirmandtid
Vi har haft bra sammanhållning i konfirmandgruppen
Jag togs på allvar under
konfirmandtiden
Konfirmandtiden har
gett mig ny kunskap
Jag har tyckt om att
vara konfirmand
Jag har haft bra kontakt
med konfirmandledarna
Konfirmandtiden har
handlat om sådant
som är viktigt för mig
i mitt liv
Jag har fått vara med
och påverka konfirmandträffarnas innehåll
Jag har fått ökat självförtroende tack vare
konfirmandtiden
Konfirmandträffarna har
känts långtråkiga
Som konfirmand har jag
upplevt saker som man
inte kan uppleva någon
annanstans

Alternativen är ordnade efter balansmåttets styrka. Närmare 85 procent
av konfirmanderna har haft roligt under konfirmandtiden, vilket stärker
hypotesen om att man på det hela taget är nöjd. En ungefär lika stor
andel upplever att sammanhållningen har varit bra och att de själva har
tagits på allvar. Dessa positiva erfarenheter av konfirmandtiden indi
kerar att de sociala förväntningarna har realiserats.
Visserligen är omdömena i tabellen generellt höga, men det finns ändå
anledning att lyfta fram vissa resultat som går i något annan riktning.
Alla är till exempel inte eniga om att konfirmandtiden har handlat om
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dem själva. Färre än 50 procent instämmer med påståendet. Det innebär
att det finns en klyfta mellan den egna individen och vad man faktiskt
har fått ut av konfirmandtiden. Lite enkelt kanske man kan uttrycka det
som att innehållet och upplevelsen å ena sidan har varit roligt, men inte
i samma utsträckning handlat om konfirmanderna själva. Visserligen
har ”gudspratet” upplevts positivt, men kanske har det varit en kognitiv
kunskapsinhämtning snarare än en meningsbärande erfarenhet för den
enskilda individen. Trots att konfirmander varit mycket nöjda med kon
firmandtidens innehåll finns det alltså anledning för församlingarna att
fundera över om det är möjligt att erbjuda deltagarna större relevans.
Ytterligare ett resultat som är värt att ta upp är att var tredje konfir
mand upplever att han eller hon fått ökat självförtroende under konfir
mandtiden. Det är en mycket hög siffra och något mycket positivt för
Svenska kyrkans församlingar att bygga vidare på. Jag kan egentligen
inte föreställa mig någon enskild organisation i det svenska samhället
som bidrar till att stärka självförtroendet för så pass många individer. I
siffror handlar det om motsvarande cirka 13 000 individer för en enda
årskull. Nivån och utgångsläget för dessa stärkta självförtroenden vet vi
inget om. Men att vara med och bidra till ökad självkänsla under en tid
i livscykeln som generellt är mycket orolig visar att kyrkan fungerar som
en stor resurs i ungas liv.
Det alternativ som visas längst ner i tabellen är kanske det mest förvå
nande. Det stora flertalet omdömen – om såväl innehåll och upplevelser
– har visat sig mycket positiva. Därför frågar man sig varför en så pass
stor andel upplever att konfirmandtidens erfarenheter också kan erhål
las på annat håll? Är inte konfirmationen mer unik än så? Möjligen kan
man ”bortförklara” resultatet med att det finns en negation i frågan,
vilket skulle ha gjort det svårt för 15-åringarna att svara. Negationer i
frågor är nämligen alltid svåra eftersom ett ja då omvandlas till ett nej
och vice versa. Även om en sådan tolkning kan vara rimlig i vissa fall, är
den alltför enkel. Mer troligt är att det handlar om att man med upp
levelser främst menar de sociala erfarenheter man har haft, och de kan
man naturligtvis få både i exempelvis en ungdomskör eller på fotbolls
läger. ”Gudspratet” och samtalen om meningen med livet kanske mer
hör till kognitiva erfarenheter, och inte vad ungdomarna menar med
upplevelser. Eftersom forskning visar att unga har relativt få träffpunkter
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där de kan diskutera religion, borde mycket av innehållet i konfirmand
verksamheten vara unik (Lövheim & Bromander 2012). Däremot är
nog inte formerna särskilt unika, och kanske är det dessa som formar
upplevelsen.
Konfirmation med mening
De riktlinjer för konfirmandarbete som kyrkostyrelsen antog under
hösten 2007 kan tolkas utifrån två olika perspektiv. Det första perspek
tivet utgår från vad Svenska kyrkan ser som syftet med konfirmationen
som sådan. Det andra handlar mer om de effekter kyrkan önskar att
konfirmationen ska ge upphov till. Som exempel på det första perspek
tivet står att läsa:
I vår tid lyfter vi fram att konfirmationen innebär en aktualisering av
dopet, en förböns och välsignelsehandling och en förnyad sändning att
vara Guds medarbetare i världen. Genom dopet erbjuds varje män
niska att tolka sitt liv i ljuset av Jesu liv, död och uppståndelse. Det
som sker i dopet har därför betydelse för varje dag i en människas liv.
(Konfirmandriktlinjer antagna 2007-10-24)

Man säger också att konfirmationen omfattar både konfirmandtiden
och konfirmationsgudstjänsten. Med stor tydlighet framgår alltså att
konfirmationen knyter an till dopet och den teologiska diskurs som gäl
ler för Svenska kyrkan. I och med konfirmationen följs det erbjudande
upp som ges vid dopet. Detta skiljer konfirmationen från de flesta andra
verksamheter som erbjuds dagens unga. Eftersom det snarast rör sig om
ett erbjudande att tolka livets skiftningar på ett speciellt sätt, finns inget
krav på att konfirmanderna ska tillämpa dessa tolkningar i sitt fortsatta
liv. Däremot skriver man:
För att konfirmandarbetet ska anses ha hög kvalitet behöver det
upplevas som meningsfullt av konfirmanderna.
Det arbete som församlingarna genomför bör alltså leda till en upplevel
se och känsla av meningsfullhet för konfirmanden. Det räcker inte med
att förmedla innehållet i den kristna tron. Hur konfirmanden än väljer
att tolka sitt liv i framtiden ska han eller hon lämna konfirmationen med
en känsla av att den tiden gjorde skillnad, den har haft betydelse. En
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utvärdering av kvalitén i Svenska kyrkans konfirmandverksamhet måste
alltså ta sin utgångspunkt i om konfirmandtiden upplevs som menings
full av konfirmanderna.
Man kan naturligtvis fråga sig vad som i det här sammanhanget menas
med begreppet meningsfullhet. Det ger nämligen inte riktlinjerna något
direkt besked om. Meningsfullhet skulle kunna handla om ren och skär
nöjdhet, att det har varit en bra tid. I så fall har föregående analyser
bekräftat att de allra flesta upplever konfirmandtiden som meningsfull.
Men en sådan definition är väl passiv och trivial. För att bättre förstå
vad meningsfullhet innebär kan man närma sig Aron Antonovskys dis
kussion av KASAM (Känsla av sammanhang och mening). Antonovsky
menar att starkt KASAM uppnås om situationer är begripliga (man för
står varför de sker), att de är hanterbara (man har resurser att hantera
dem) samt att de är just meningsfulla (värda att investera i). Menings
fullheten handlar alltså om att man upplever ett värde som man väljer
att betala ett pris för, det vill säga en investering. (Antonovsky 1991)
Självklart behöver det inte vara fråga om en ekonomisk investering. En
meningsfull konfirmandtid innebär med andra ord att konfirmanderna
får ut mer än vad de uppoffrat och investerat. Man kan dessutom anta
att dessa uppoffringar och investeringar utgörs av tid, som konkur
rerar med annat utbud i dagens ungdomskultur. Men det kan också
handla om sociala värden och inte minst prestige. Om till exempel flera
kompisar ställer sig utanför konfirmationen, betalar man ett socialt
pris då man väljer att inte göra som den egna gruppen. Just det sociala
priset finns det skäl att fundera vidare över när antalet konfirmerade i
samhället minskar. Man kan helt enkelt förvänta sig att just den sociala
kostnaden ökar i takt med en m
 inskande konfirmandfrekvens.
Hur man än förstår och definierar begreppet mening, är det alltför kom
plext och abstrakt för att kunna fångas i en enskild enkätfråga. I enkä
ten ställdes dock ett flertal påståenden som handlar om konfirmandernas
upplevelse av konfirmandtiden. Dessa har diskuterats och redovisats i
föregående avsnitt. Visserligen korrelerar samtliga av dessa med varan
dra på ett positivt sätt. Men tre av dem relaterar kanske extra tydligt
till begreppet mening, samtidigt som de uppvisar en statistisk samva
riation med varandra som ligger på en relativt hög nivå. Deras nära
relation till varandra tyder på att de på olika sätt mäter samma bak
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omliggande och abstrakta fenomen. Att detta fenomen är att betrakta
som meningsfullhet kan grundas utifrån förnuftsskäl, eftersom samtliga
frågor uttrycker sådant som för alla torde vara av stort värde. Påståen
dena är: ”jag har tyckt om att vara konfirmand”, ”konfirmandtiden har
gett mig ny kunskap” och ”jag tycker att konfirmandtiden har handlat
om sådant som är viktigt för mig i mitt liv”. Uppfylls dessa tre kriterier
får man anta att handlingen helt klart varit värd sitt pris. Tabell 10 visar
fördelningen av dessa påståenden.
Tabell 10 Indikatorer för meningsfullhet. Procent.
Hur upplevde du din
konfirmandtid?
Konfirmandtiden har gett

Instämmer

Instäm-

inte alls

mer lite

4

6

3
9

Neutral

Instämmer

Instäm-

delvis

mer helt

Balanstal

16

37

38

65

6

15

37

38

65

11

32

32

15

27

mig ny kunskap (n=9143)
Jag har tyckt om att vara
konfirmand (n=9173)
Konfirmandtiden har
handlat om sådant som
är viktigt för mig i mitt liv
(n=9145)

Utan tvekan har det stora flertalet konfirmander tyckt om att vara
konfirmand. De har fått ny kunskap under konfirmandtiden och flera
anser att denna tid har handlat om deras eget liv. Uppslutningen kring
det senare alternativet är dock inte lika stark som till de övriga, vilket
också diskuterats tidigare i rapporten. På det hela taget måsta man
nog sluta sig till att Svenska kyrkans konfirmandarbete bedrivs med
kvalitet. Men en inte helt obetydlig andel anger att påståendena inte
stämmer med deras upplevelse. Faktum är att de som tagit avstånd
från påståendena motsvarar omkring 5 000–10 000 konfirmander per
år. De som förhåller sig neutrala till påståendena representerar ungefär
7 000–12 000 personer. Det här visar att bilden av en konfirmation med
hög kvalitet inte är entydig. Visst uttrycker många en stark mening, men
långt ifrån alla delar den upplevelsen. Eftersom jag redan har konstate
rat att de tre påståendena korrelerar med varandra, förstår man att det
i flera fall är samma personer som instämt i alternativen. Därmed är det
ofta också samma personer som tagit avstånd från dem.
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I syfte att skapa en mer heltäckande bild av konfirmationen som en
arena för meningsskapande har varje svarspersons genomsnittliga värde
för de tre påståendena placerat in dem på en ny variabel om mening.
Det är alltså ett sammanvägt mått på mening baserat på påståenden
om trivsel, kunskap och relevans för det egna livet. Måttet kan variera
i värde från svag/ingen mening (1) till stark mening (5). Fördelningen
framgår av tabell 11. Den första kolumnen som anger medelvärdet visar
de olika värden för mening som konfirmanderna har placerat sig inom.
Den andra kolumnen visar hur många procent av landets konfirmander
som hamnat på respektive skalsteg. Den tredje kolumnen redovisar hur
många individer av en hel årskull konfirmander som hamnat på respek
tive skalsteg. Eftersom antalet skalsteg i den första kolumnen är relativt
många, kan man inte använda skalan vid alla typer av nedbrytning. Där
för har en klassindelning på fyra skalsteg genomförts. Resultatet framgår
av tabellens färgskala. Fyra klasser har erhållits, och hur dessa benämns
framgår av den sista kolumnen. I kommande analyser används såväl den
ursprungliga skalan (kolumn 1) som den klassindelade (kolumn 4). Vad
som avgör valet av skala bestäms av analysmetoden som sådan. I de fall
den första skalan är möjlig att använda (kolumn 1) kommer så att ske,
medan den klassindelade varianten används i övriga sammanhang.
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Tabell 11 Fördelning av meningsvariabel
Känsla av mening

Procent

Antal

Klassindelning

1

1,5

514

(1) Svag mening

1,33

1,1

389

1,50

0

16

1,67

1,5

520

2,00

2,5

861

2,33

3,5

1218

2,50

0,3

111

2,67

4,6

1614

3,00

8,9

3078

3,33

8,3

2866

3,50

0,3

90

3,67

13,8

4806

4,00

15,0

5211

4,33

14,3

4970

4,50

0,3

96

4,67

13,5

4684

5,00

10,6

3680

Total

100,0

34724

(2) Ljum mening

(3) Ganska stark mening

(4) Mycket stark mening

Utifrån sina sammanlagda svar på de tre frågorna har varje konfirmand
placerats på ett av de 17 skalsteg som redovisas i den första kolumnen.
Eftersom vi redan har konstaterat att påståendena samvarierar med varan
dra och att en majoritet av konfirmanderna faktiskt instämt i dem, är det
inte konstigt att relativt få bedömer att konfirmationen varit meningslös.
Det rör sig om cirka 10 procent som på de tre frågorna har ett genomsnitt
som ligger på eller under 2,33. Relativt sett är detta lite, men eftersom det
motsvarar cirka 3500 konfirmander – det vill säga knappt så många som
av olika skäl i förtid avslutat konfirmandtiden – finns det anledning till
självrannsakan. Eftersom dessutom en dubbelt så stor andel kretsar kring
det neutrala värdet 3, är utrymmet för utveckling relativt stort. Detta förtar
dock inte värdet av att 68 procent uppger att konfirmandtiden har varit
meningsfull. Det rör sig om cirka 23 000 konfirmander. Slutsatsen måste
vara att Svenska kyrkan på det hela taget uppnår hög kvalitet i sitt konfir
mandarbete, men att det också finns utrymme att stärka denna kvalitet.
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Vad skapar mening under konfirmandtiden?
Det finns naturligtvis flera faktorer som avgör om konfirmandtiden har
varit meningsfull eller inte. Individuella förutsättningar, egna förvänt
ningar, pedagogiken, ledarnas engagemang, det innehåll som erbjuds och
mycket annat. Allt av betydelse går inte att fånga i den utvärderingsen
kät som konfirmanderna har besvarat. En del går ändå att svara på och
kommer att diskuteras i följande delar.
I enkäten ställdes flera frågor som kan vara vägledande då man vill för
stå i vilken utsträckning olika omständigheter både före och under kon
firmandtiden bidragit till att skapa meningsfullhet. I tabell 12 redovisas
svaren på dessa frågor. Skalan som löper från svag mening till mycket
stark mening har tagits från de färgskiftningar som framgick i tabell 11.
Den sista kolumnen redovisar ett balanstal som visar var svarens accent
befinner sig, det vill säga med hur stor andel tabellens högra eller vänstra
sida överväger. Som framgår framträder stor variation.
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Tabell 12 Bakomliggande faktorer som kan antas påverka hur
meningsfull konfirmandtiden upplevs. Procent.
Variabler

Jag som fyllt i detta formulär
är...

Svag
mening

Ljum
mening

Ganska
stark
mening

Mycket
stark
mening

Balanstal

Kille

7

16

39

38

53

n=

Kategorier

n=3993
n=2606

Tjej

10

23

40

27

34

Hade du före din konfirmandtid n=2854
varit med i aktiviteter som
Svenska kyrkan anordnat?

Ja

6

15

41

37

57

n=2613

Nej

13

21

37

29

32

Hur ofta brukar någon av dina
föräldrar delta i gudstjänst?

Då jag påbörjade konfirmand
tiden var mina förväntningar…

När har det mesta av
konfirmandtiden ägt rum?

Stift

n=1103

Vet ej

n=3027

Aldrig eller
nästan aldrig

5

20

41

34

49

14

19

38

28

33

n=1773

Någon enstaka
gång per år

5

19

41

35

51

n=1142

Några gånger
per år

3

17

42

39

61

n=426

Någon gång i
månaden

3

18

37

42

59

n=256

Någon gång i
veckan

5

26

35

35

38

n=414

Mycket låga

32

27

28

12

-19

n=965

Ganska låga

11

25

42

22

28

n=3062

Neutral

7

22

43

28

42

n=1852

Ganska höga

4

10

40

46

73

n=403

Mycket höga

8

8

18

66

68

n=4592

Höst-/
Vårterminen

11

22

43

24

34

n=2062

Sommarlovet

5

11

32

52

68

n=76

Visby stift

5

6

41

48

79

n=196

Uppsala stift

4

8

33

55

76

n=376

Stockholms
stift

1

12

28

59

75

n=445

Västerås stift

5

15

38

41

59

n=200

Strängnäs stift

7

14

42

38

59

n=458

Härnösands
stift

10

16

37

37

49

n=778 Göteborgs stift

10

17

44

29

47

n=657
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Luleå stift

9

18

44

30

46

n=907 Linköpings stift

9

19

43

28

44

n=231

Skara stift

16

13

50

21

42

n=770

Karlstads stift

16

22

38

24

24

n=1490

Lunds stift

11

28

38

24

23

n=135

Växjö stift

13

30

43

15

16
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Det mest tydliga resultatet är att konfirmandtiden i huvudsak upplevts
som meningsfull i samtliga redovisade grupper. Variationen är dock stor,
vilket framgår av balanstalet som rör sig mellan 16 och 79. Pojkar upp
lever oftare meningsfullhet än flickor. Även de som har tidigare kyrklig
erfarenhet, höga förväntningar och har deltagit i sommarläger upplever
mer meningsfullhet. Än mer omfattande är variationen mellan stiften,
och för att underlätta läsningen har dessa sorterats i fallande ordning
utifrån balanstalet och inte som brukligt i ålders- eller bokstavsordning.
Flera förhållanden är intressanta. Att pojkar på ett signifikant sätt
upplever att konfirmandtiden skänker större mening är anmärknings
värt med tanke på att färre pojkar än flickor deltar i konfirmandverk
samheten. Kanske kan man tolka det som att deras medverkan är ett
tydligare u
 ttryck för eget val, än vad det är för flickorna. Genom att
delta i konfirmationen har pojkarna i högre grad än flickorna varit
trendbrytare. Därmed har deras personliga investering varit högre, vilket
möjligen bäddar för en mer positiv upplevelse. Det skulle helt enkelt inte
vara lika många killar som ”bara” hänger med.
Att den egna kyrkliga erfarenheten och högt ställda förväntningar bidrar
på ett positivt sätt till upplevelsen av att vara konfirmand verkar rimligt.
Visserligen kan högt ställda förväntningar innebära besvikelse om de
inte infrias, men på det hela taget verkar församlingarna kunna matcha
kraven, som ibland är högt ställda. Större utmaning är det att nå dem
med svagare förväntningar, som kanske bara har hängt med någon
kompis.
Att skillnaden mellan de olika stiften är stor förvånar mer. Vid en när
mare anblick verkar de stift som ofta benämns som de mest sekularisera
de ha större andel konfirmander som uttrycker att konfirmandtiden har
varit meningsfull, medan det motsatta gäller för dem med en traditionellt
starkare kyrklig sed. Detta bekräftas i diagram 6. Där har jag placerat
ut respektive stift i skärningsfältet mellan det ovan angivna balanstalet
och andelen konfirmerade av alla 15-åringar 2009. Att jag valt 2009 års
konfirmandtal beror på att konfirmandstudien genomfördes bland 2009
års konfirmander.
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Konfirmerade i procent av alla 15-åringar 2009

Lunds stift

50

Växjö stift
Karlstads stift

Skara stift
Härnösand stift
Göteborgs stift

Luleå stift

40
Linköping stift

Västerås stift
Visby stift
Uppsala stift

30

Stockholms stift

Strängnäs stift

20

0

20

40

60

80

Balanstal för meningsfullhet

Diagram 6. Meningsfullhet och konfirmandfrekvens i stiften

Figuren visar på ett tydligt linjärt negativt samband. I regioner där stora
andelar av ungdomarna väljer att konfirmera sig upplevs konfirmand
tiden som mindre meningsfull än där konfirmandtalen är lägre. Det är
kanske ett självklart resultat. Där valet av konfirmation är ett mer aktivt
val, är också motivationskraft och förväntningar större. Likaså är de
egna investeringarna för att genomföra konfirmationen högre. Tillsam
mans bidrar detta sannolikt till en meningsfull tid, dvs en konfirmandtid
med kvalité. Förklaringsmodellen fungerar både för de regionala varia
tionerna och för skillnader mellan könen. Pojkarna upplevde ju starkare
mening än flickorna, trots att färre av dem konfirmeras.
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Det här kan innebära att om kyrkan i framtiden får färre konfirmander,
är sannolikheten stor att större andelar kommer att uppleva tiden som
meningsfull. Väljer man i stället en rekryteringsstrategi på bredare front
är risken stor att man inte lyckas tilltala lika många konfirmander.
Samtalens innehåll och mening
Flera av de faktorer som listats i tabell 12 har församlingarna svårt att
påverka. Naturligtvis kan man satsa på verksamhet för barn, så att fler
har kyrklig erfarenhet när de kommer till konfirmationen. Men väl vid
första konfirmandträffen kan man inte göra mer än att bidra till att
göra konfirmandtiden så meningsfull som möjligt. Det man då har till
förfogande för att skapa en meningsfull konfirmation handlar om såväl
innehåll som pedagogiska metoder.
I ett tidigare avsnitt redovisades olika diskussionsområden som är
vanliga under konfirmandtiden. Man kan utgå från att variabeln för
meningsfullhet hänger samman med hur väl man behandlat de olika
diskussionsområdena. I enkäten tog ungdomarna ställning till om de
olika områdena tagits upp på ett bra eller ett dåligt sätt. Resultatet var
att mycket upplevdes som bra, men framför allt vänskap och relationer,
Gud, livets mening och livet efter döden fick positiva omdömen. Att
dessa områden värderas högt av konfirmanderna är visserligen intressant
i sig självt. Än mer intressant är på vilket sätt områdena hänger sam
man med konfirmandernas känsla av meningsfullhet. Vissa ämnen borde
nämligen ha starkare koppling till känslan av meningsfullhet än andra.
De skulle i så fall ha en större betydelse för att skapa en konfirmandtid
med mening. I klartext innebär detta att om man sköter dessa ämnen väl
är sannolikheten större för att man uppnår kvalitetsambitionen i kon
firmandriktlinjerna, medan motsatsen gäller om man sköter dem dåligt.
Sådant som inte hänger samman med måttet för meningsfullhet antas
däremot inte påverka utfallet av konfirmandtiden i nämnvärd utsträck
ning, oberoende av om områdena tas upp på ett bra eller dåligt sätt.
Figuren nedan visar emellertid att något sådant helt betydelselöst ämne
inte har varit möjligt att identifiera, även om variationen mellan områ
dena är stor.
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I diagram 7 har jag på x-axeln (den vågräta axeln) redovisat skalan för
balanstalet (det är samma skala som återfinns i tabell 8), vilket inne
bär att ju längre till höger, desto fler har varit positiva till hur området
tagits upp. På y-axeln (den lodräta axeln) redovisas samvariationen
mellan meningsvariabeln och hur man upplever att de olika samtalsäm
nena tagits upp. Högt upp på skalan finns den starkaste korrelationen.
Områdena har placerats i skärningsfälten mellan x och y. Observera att
axlarna är brutna och att skillnader därför kan verka större än vad de
i själva verket är. Men att inte bryta axlarna skulle få konsekvensen att
diagrammet blir alltför grötigt och att reella och signifikanta skillnader
inte skulle tydliggöras.
0,45

Vänskap och relationer

Betydelsestyrka för känslan av mening

0,40
Frågor om gud
Om livet har en mening
Livet efter döden

0,35

Jämställdhet mellan män och kvinnor

0,30

Rasism och främlingsfientlighet

Mobbing
Frågor om skuld
Miljöfrågor

0,25

Om hur det är att leva som kristen
Vad innebär det att vara döpt

Frågor om ondska
Kärlek och sex

Andra religioner än kristendomen

0,20

0
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60

80

Utvärdering av de olika diskussionsområdena
Diagram 7. Meningsfullhetens samvariation med olika diskussionsområden
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Jag har delat in figuren i fyra fält. Gränsdragningen är godtycklig, men
fälten bidrar ändå till att hjälpa läsaren att orientera sig mellan de olika
diskussionsområdena. Det övre i vänster hörn handlar om mindre väl
genomförda diskussionsområden, vilka har stor betydelse för att ge kon
firmandtiden mening. Inget av de listade diskussionsområdena hamnar
här, vilket är positivt, eftersom det är framför allt sådana områden som
signalerar att det finns en angelägen förbättringspotential. Längst ner till
vänster hamnar ett större antal diskussionsområden. I jämförelse med
andra har de genomförts på ett mindre bra sätt, samtidigt som deras
betydelse för meningsskapandet är av mindre vikt. Här hittar man samtal
om miljöfrågor och andra religioner än kristendomen. Miljöfrågorna har
till exempel ett balanstal på 4 och en korrelation på 0.25. Det betyder
att de som tycker att man har samtalat bra om dessa områden bara är
4 procentenheter fler än de som tycker motsatsen. Korrelationen är svagt
positiv. Det innebär att det visserligen är mer meningsskapande att prata
om detta på ett bra sätt än att göra det dåligt, men det finns helt klart
andra områden som betyder mer. Längst ner till höger hamnar sådant
som av många anses ha diskuterats väl, men som har mindre betydelse
för upplevelsen av mening. Högst upp till höger finns det fält som samlar
de diskussionsområden som har varit viktiga för att ge konfirmandtiden
mening, samtidigt som de är väl genomförda. Det är dessa samtalsområ
den som i första hand bidragit till konfirmandtidens kvalité.
Man kan konstatera flera förhållanden utifrån figuren. Somliga områ
den har man bra samtal om, men de är kanske av mindre betydelse för
helhetsbilden av konfirmandtiden. Vad det innebär att vara döpt är ett
exempel, vilket är intressant eftersom konfirmationen innebär en bekräf
telse av just dopet. Konfirmandriktlinjerna tydliggör det på följande sätt:
I vår tid lyfter vi fram att konfirmationen innebär en aktualisering av
dopet, en förböns och välsignelsehandling och en förnyad sändning
att vara Guds medarbetare i världen. Genom dopet erbjuds varje
människa att tolka sitt liv i ljuset av Jesu liv, död och u
 ppståndelse.
Det som sker i dopet har därför betydelse för varje dag i en
människas liv. (Konfirmandriktlinjerna)
Det verkar helt enkelt som om åtminstone delar av riktlinjernas ambi
tion är uppfyllda, nämligen aktualiseringen av dopet. Däremot återstår
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en del frågor kring i vilken utsträckning konfirmanderna väljer att tolka
sitt eget liv i ljuset av Jesu liv, död och uppståndelse. Visserligen har
samtalen varit bra, men om de ska bära vidare är en teologisk och
pedagogisk utmaning. Trots att de upplevs bra, måste de kanske göras
om så att de bidrar till en erfarenhet individen känner att han eller hon
kan bära med sig genom livet.
I samma fält som dopet hamnar diskussionerna om hur det är att leva
som kristen. Dopet och livet som kristen utgör rimligen två sidor av
samma fenomen. Man kan fundera över varför alternativen att leva som
kristen och dopet inte kvalificerar sig till det övre högra fältet. En rimlig
spekulation kan vara att de unga inte på samma sätt upplever de frå
gorna som relevanta och att de upplevs handla om någon annan än dem
själva. Även om en del av de unga skulle benämna sig som kristna, är
kanske inte livet som kristen – eller döpt för den delen – något man
anser sig ha anledning att fundera över. Detta resonemang stöds också
av resultaten i boken Religion som resurs. (Lövheim & Bromander
2012) Där framgår nämligen att relativt få unga anser att deras syn på
livet utgår från en gud, en högre makt eller något andligt inom dem
själva. Totalt rör det sig om drygt 15 procent av alla 16–24 åringar.
Efter det att den rapporten publicerats har jag gjort en ny analys och
jämfört konfirmerade och inte konfirmerade. Den analysen visar att
nivån är lägre för såväl konfirmerade i Svenska kyrkan som icke konfir
merade. Medan den är betydligt högre för dem som konfirmerats i annat
samfund. Det innebär att drygt 10 procent av dem som konfirmerats
i Svenska kyrkan upplever att deras syn på livet utgår från en gud, en
högre makt eller något andligt inom dem själva.
Det övre högra fältet innehåller främst fyra samtalsämnen. De hand
lar om vänskap och relationer, frågor om Gud, livets mening och vad
som händer efter döden. I detta fält, där goda diskussioner blir viktiga
meningsbärare, är samtalen bäst, åtminstone om man med bäst menar
att det handlar om de diskussionsområden där flest konfirmander
uttryckt sin uppskattning. Det måste betraktas som ett gott betyg för
Svenska kyrkans församlingar i stort att mycket av det mest viktiga
tycks fungera väldigt väl.
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Ett större antal områden har hamnat i det nedre vänstra hörnet. Även
dessa är i hög grad att betrakta som kärnfrågor att diskutera då man
avser att skapa förståelse kring och erfarenhet av att tolka sitt liv i ljuset
av Jesu liv, död och uppståndelse. Om dessa områden ska vara en del av
konfirmandarbetet bör man därför utveckla formerna för att diskutera
dem. De bidrar nämligen inte i nämnvärd utsträckning till att ge konfir
mandtiden önskad kvalité, på samma sätt som andra områden.
Till vad leder konfirmandtiden?
Det självklara svaret på rubrikens fråga är naturligtvis till konfirmationen
och en bekräftelse av dopet. Men det räcker inte. Konfirmandtiden som
sådan borde också vara den del av ungdomstiden då man får verktyg
och instrument för att kunna placera in sitt liv och den egna personen i
ett vidare sammanhang än vad som erbjuds av andra instanser. I enlig
het med konfirmandriktlinjerna är det också ett aktualiserande av dopet.
Naturligtvis kan man inte, utifrån de data den här rapporten baseras på,
i vetenskaplig mening sätta ord på de effekter konfirmandtiden får för
framtiden. Men att konfirmandtiden för många upplevs som kul, att den
ger ny kunskap och handlar om det egna livet, visar att den kan bli en
positiv utgångspunkt för ett fortsatt liv. Sedan tidigare vet vi att rela
tionen till Svenska kyrkan är starkare bland dem som konfirmerats än
bland dem som inte konfirmerats. Färre av de konfirmerade går senare
i livet ur Svenska kyrkan och fler av dem låter döpa sina barn. Men om
detta beror på konfirmationen som sådan eller på faktorer som gjorde
att man en gång blev konfirmand är svårt att säga säkert. Vi kan heller
inte säga om det är de med en meningsfull upplevelse av konfirmandti
den som dominerar bland dem med en stark relation till Svenska kyrkan
senare i livet. Men man kan nog utgå ifrån att en meningsfullt upplevd
konfirmandtid knappast är någonting negativt, varken för livet som
sådant eller den framtida relationen till Svenska kyrkan.
Konfirmanderna i konfirmandstudien fick ta ställning till ett antal påstå
enden om Svenska kyrkan, bland annat om just den framtida kyrkore
lationen. De är naturligtvis i hög grad hypotetiska. Verkligheten är mer
komplex än att det man säger som 15-åring med lagbundenhet också
skulle inträffa 10 år senare. Det finns ändå anledning att tro att svaren
speglar den bild unga har av kyrkan i dag, vilket är en god startpunkt
för kyrkan att fortsätta bygga relationer.
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Hur dessa uppfattningar om eller attityder till kyrkan fördelar sig bland
konfirmanderna framgår av tabell 13. Även här redovisas ett balanstal
som sista kolumn. Det anger hur stor övervikt av magnituden som för
delar sig på dem som instämmer och de som tar avstånd.
Tabell 13 Attityder relaterade till Svenska kyrkan. Procent.
(n=9032-9130)
Instämmer Instämmer Neutral Instämmer Instämmer Balanstal
inte alls
lite
delvis
helt
Om jag får barn vill jag
att de ska bli döpta

2

2

9

21

66

82

När jag dör vill jag ha
en kyrklig begravning

3

2

10

21

64

80

När jag blir äldre vill jag
gifta mig i kyrkan

4

3

14

30

49

72

Jag känner förtroende
för dem som arbetar i
kyrkan

4

4

19

38

34

63

Jag vill fortsätta vara
medlem i kyrkan

13

10

26

26

24

27

Jag skulle vilja
hålla kontakt med
konfirmandledarna i
framtiden

14

15

29

23

18

12

Jag skulle kunna vända
mig till någon i kyrkan
för att prata om sådant
som är viktigt i mitt liv

21

15

25

22

17

3

Jag skulle kunna tänka
mig att vara med i aktiviteter som kyrkan
anordnar

20

19

29

20

12

-6

Jag skulle kunna tänka
mig att bli ung konfirmandledare

32

16

18

17

17

-14

Tre av alternativen intar en direkt tätposition, nämligen de som handlar
om framtida ceremonier i kyrkan. Konfirmanderna är relativt eniga om
att de vill genomföra de tre återstående kyrkliga handlingarna – bröllop,
barndop och begravning – inom ramen för kyrkans ordning. Självklart
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är det ingen garanti för att så kommer att ske. Mycket kommer att
hinna hända i livet och fler personer kommer att vara inblandade i själva
besluten. Men resultatet är intressant, eftersom andra studier visat att de
kyrkliga handlingarna mer än något annat motiverar kyrkomedlemmar
na att stå kvar som medlemmar i Svenska kyrkan. Resultatet i den här
studien bekräftar att denna rituella relation etableras tidigt. (Bromander
2005)
Tabellen ger även besked om att en stor majoritet av konfirmanderna
känner stort förtroende för dem som jobbar inom Svenska kyrkan. Detta
innebär lika mycket ett ansvar som en möjlighet att bygga vidare på. Ett
förtroende är aldrig konstant, utan det krävs ansvar för att underhålla
det. Möjligheten att bygga vidare handlar naturligtvis om att det goda
förtroendet är en grogrund för utveckling.
De aktiviteter som hamnar längst ner i tabellen, och därför har svagast
balanstal, handlar om det egna engagemanget i kyrkan. Det gäller såväl
ett kontinuerligt engagemang, exempelvis som ung konfirmandledare,
som ett mer tillfälligt när man vänder sig till kyrkan vid problem. Även
om viljan att bli ung konfirmandledare hamnar längst ner, är det ändå
fråga om väldigt många individer som har denna önskan och många av
dessa fångas sannolikt även upp av församlingarna. Men att det är så
pass stor skillnad mellan det stora förtroendet för kyrkans medarbetare
och den egna viljan att söka sig till kyrkan är möjligen mer förvånande.
Ändå kan hela 40 procent av konfirmanderna tänka sig en kontakt med
kyrkan om de skulle vara i behov av hjälp. Mot bakgrund av att de
allra flesta konfirmander har en fungerande familjesituation och goda
vänner som kanske kommer i första hand då man behöver hjälp, kan det
diskuteras om nivån är hög snarare än låg.
Innan det är dags att avsluta redovisningen av resultaten vill jag ta upp
ytterligare en analys. Den handlar om på vilket sätt de attityder som
redovisats i tabell 13 påverkats av hur pass meningsfull konfirmandtiden
upplevts. Eller med andra ord, leder en meningsfull konfirmandtid till en
positiv attityd till Svenska kyrkan? Enligt diagram 8 skulle svaret kunna
bli både ja och nej. Figuren redovisar på x-axeln samma balanstal som
återfinns i tabell 13, och på y-axeln återfinns den korrelation som res
pektive attityd uppvisar med måttet för en meningsfull konfirmandtid.
66

en tid fylld av mening

Attityder med stark korrelation till konfirmandtidens mening bör alltså
ha blivit påverkade av den grad av mening den enskilda konfirmanden
upplevt, medan det inte är så med det som har svag korrelation.
0,55
Jag vill fortsätta vara medlem i kyrkan
Jag skulle vilja hålla kontakt med konfirmandledarna i framtiden

0,50

Jag skulle kunna vända mig till någon i kyrkan för att prata om sådant som är viktigt i mitt liv

Attitydens korrelation med mening

Jag känner förtroende för dem som arbetar i kyrkan
Jag skulle kunna tänka mig att bli ung konfirmandledare

0,45

0,40

0,35

0,30

När jag dör vill jag ha en kyrklig begravning
Om jag får barn vill jag att de ska bli döpta
När jag blir äldre vill jag gifta mig i kyrkan

0,25
-20

0

20

40

60

80

100

Balanstal för attitydernas styrka

Diagram 8. Attityder relaterade till Svenska kyrkan och konfirmationens
meningsfullhet

Attityderna placerar sig i tre fält. Det nedre högra uppvisar de attity
der där konfirmanderna är positivt eniga (se föregående tabell). Dessa
attityder rör de kyrkliga handlingarna. Deras korrelation med hur
meningsfull konfirmandtiden har varit är svag. Man ska visserligen inte
bortse från den positiva korrelation som faktiskt finns, men det finns
betydligt mycket mer än en meningsfull konfirmation som ligger bakom
viljan till dop, vigsel eller begravning i Svenska kyrkan. Dessa traditio
ner är så starka i sig själva att ny kunskap, rolig konfirmandtid och en
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 onfirmandtid som handlat om ens eget liv har mindre betydelse för att
k
man ska ställa upp på dessa riter. Därmed inte sagt att konfirmandtiden
som sådan varit oviktig för att stärka dessa attityder. Det faktum att
man deltagit i konfirmationen – oberoende av upplevelse av menings
fullhet – kan vara skäl nog för att senare i livet välja att döpa sitt barn.
I det diagonalt motsatta hörnet, längst upp till vänster, ligger sådant som
har en direkt relation till hur meningsfull konfirmandtiden upplevts.
Intressant är att här samlas de attityder som också hamnade lägst i tabell
12. Sannolikt kan deras generellt lägre nivåer behöva en skjuts av större
kvalitet under konfirmandtiden. Det rör sig helt enkelt inte om självge
nererande attityder och förhållningssätt på samma sätt som de om de
kyrkliga handlingarna. Dessa attityder har kvalitén i konfirmandarbetet
stor möjlighet att påverka.
Att på olika sätt själv engagera sig och stå kvar som medlem i Svenska
kyrkan tycks vara direkt kopplat till hur meningsfull man har upplevt
konfirmandtiden. Det innebär att om ”meningstalet” hade varit generellt
lägre, kan man också utgå från att färre konfirmander skulle vilja enga
gera sig i kyrkan i framtiden. Med andra ord, denna stund av mening
som konfirmandtiden innebär gör skillnad för såväl individ som kyrka.
På samma sätt är det med förtroendet för dem som arbetar i kyrkan.
Hög kvalité innebär stort förtroende, och vice versa. Att ha någon att
känna starkt förtroende för är i sig en resurs i livet och något försam
lingarna genom ett kvalitativt väl fungerande konfirmandarbete borgar
för.
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Vägen framåt
Konfirmandverksamheten och dess förutsättningar existerar inte isolerat
från samhället i övrigt. De är en del av kyrkan, men också en del av
ungdomskulturen och samhället i vid bemärkelse.
Det är naturligtvis möjligt att utveckla och samtidsanpassa konfirmand
verksamheten mer än vad som har gjorts hittills. Men man kan också
välja att låta den förbli som den är. Vilken väg man än väljer kommer
det att få konsekvenser som är nödvändiga att hantera. Det kanske är ett
av den här studiens viktigaste resultat.
Det skärningsfält som konfirmationen befinner sig i kan beskrivas som
en spänning mellan åtskillnad och konvergens. Dessa båda perspektiv
samspelar och präglar hela samtidskulturen.
Såväl mångfald som valfrihet bidrar till att unga i dag, på ett helt a nnat sätt
än tidigare, har möjlighet att välja inriktning i livet. Kollektivt sanktione
rade traditioner om hur det ska vara har fått ge vika för individuella val.
Dessa valmöjligheter – i kombination med en ökande social acceptans för
att välja – innebär att vi senare i livet inte blir kvar lika länge på samma
ställe som tidigare, varken inom arbetslivet, familjelivet eller inom vår
ideologiska övertygelse. Allt är utbytbart och vi förhandlar hela tiden med
omvärlden om hur vi vill att våra liv ska gestalta sig. Det betyder att ett
och samma liv i dag är mer mångfacetterat än vad som var möjligt tidigare.
Samhället delas genom folkomflyttningar och befolkningsstrukturen i
olika delar av landet blir alltmer heterogen. Samtidigt blir tillvaron mer
”strömlinjeformad” på flera plan. På ett helt annat sätt än förr kan vi
i dag ta del av samma information och dela samma erfarenheter, obe
roende av var i världen vi bor. Folkomflyttningarna tycks också leda i
gemensam riktning för olika grupper av befolkningen. Socialt utsatta
grupper samlas ofta på samma ställe, mindre utsatta på andra ställen.
Mångfald och valfrihet kan med andra ord leda till vad artisten Wille
Crafoord beskriver så träffsäkert i en av sina låtar, nämligen att: ”alla
vill ha samma typ av annorlunda saker”.
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Processerna märks även i kyrkan och i konfirmandverksamheten. Den
tid har passerat då nästan alla i samhället fick möjlighet att reflektera
över livet under konfirmandtiden. Sannolikt var också konfirmations
undervisningen mer dogmatisk tidigare, vilket kanske inte alltid innebar
att fokus låg på egen reflektion på det sätt det gör i dag. Erfarenheten
av konfirmation är därför sannolikt olika i olika generationer. Men nu
konfirmeras dock endast en minoritet av ungdomarna. Detta delar sam
hället i två tydliga delar: de som har och de som inte har. Samtidigt visar
den här studien att de som väljer konfirmation ofta är svenskfödda som
kommer från ekonomiskt mer resursstarka hemförhållanden. Det knyter
an till den forskning som gör gällande att man ofta ärver social position
i samhället, vilket på sikt leder till att de som konfirmeras, och därmed
är kyrkans närmast förtrogna, är de väletablerade svenskarna. Å andra
sidan, bland vissa av icke konfirmerade är intresset för konfirmationens
kärnområden stor inte minst bland dem som lever i en annan trostradi
tion. Det öppnar för möjligheten att församlingarna kan skapa religions
möten inom ramen för konfirmandarbetet, inte med syftet att alla ska
konfirmera sig utan just för att man ska mötas. Enkätmaterialet visade
dessutom att just samtalen om andra religioner fungerar relativt dåligt i
dagens konfirmandverksamhet.
Studiens resultat utmanar kyrkan, men bör samtidigt ge organisationen
råg i ryggen. En meningsfull konfirmandtid är helt klart betydelsebä
rande. Man får ny kunskap, kan relatera innehållet till sitt eget liv och
har dessutom roligt. I en så varierad värld som dagens unga befinner sig
i borde bibelns berättelser lämpa sig bra som utgångspunkt då man vill
tolka sin egen livssituation. Men att få dessa berättelser att korrespon
dera med och bli begripliga i ungdomars eget liv är en stor utmaning
som inte i alla stycken verkar fungera i dag. Jag konstaterade tidigare
i rapporten att även om konfirmandtidens innehåll varit roligt och
lärorikt, har det inte i samma utsträckning handlat om dem som deltagit
i konfirmationen. Inte minst när det gäller områden som dop, livet som
kristen, skuld och ondska, finns det stora utvecklingsmöjligheter när det
gäller att förankra resonemangen hos konfirmanderna själva.
Även rekryteringen av konfirmander är en utmaning. Dels är det viktigt
med fler konfirmander för att grupperna inte ska bli för små, dels kan
såväl samhälle som individer bredda sina resurser genom att fler delar
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denna erfarenhet. Det handlar också om att göra kyrkan mer mångfacet
terad. Flera av studiens resultat visar på att gruppen konfirmander blir
allt mer homogen, och därmed även kyrkan. Konfirmanderna i de mer
sekulariserade regionerna upplever en större mening i konfirmationen än
vad man gör på andra platser, vilket hänger samman med att de aktivt
har valt att gå in i konfirmandtiden. Att de väletablerade har en större
drivkraft till konfirmation är ett annat exempel på homogenisering.
Resultaten antyder också att det i de mer kyrkligt starka områdena finns
flera konfirmander som ”hänger med” på grund av tradition. Trycket
att inte konfirmera sig är sannolikt större i Strängnäs stift än vad det är
i Växjö, medan trycket i Växjö stift snarare gör gällande att man bör
konfirmera sig. Det finns alltså en ganska stor sannolikhet att regioner
med fortsatt höga konfirmandandelar kommer att tappa dessa nivåer.
Men med bredare konfirmandanspråk följer också nya utmaningar. Det
blir svårare att få fler konfirmander att uppleva konfirmandtiden som
meningsfull. Att skapa lust och förmedla kunskap är relativt lätt, betyd
ligt svårare är att skapa relevans mellan innehållet i konfirmandarbetet
och ungdomars egen livssituation. Här krävs både nytänkande, kreati
vitet och mod att lämna det som inte fungerar. Den utmaningen gäller
inte bara konfirmandarbetet, utan hela kyrkans verksamhet. Visserligen
är det många som upplever kyrkan som relevant – den finns för dem
som behöver den och den bär viktiga sociala insatser – men få anser att
den är meningsbärande för det egna livet. (Bromander 2012) Den här
rapporten avser inte att ge lösningar på problem och utmaningar av det
här slaget, utan ambitionen är att stimulera till fortsatt diskussion och
förbättringsarbete. Det arbetet är vi många som måste göra tillsammans.
Studien har visat att vissa komponenter har varit viktigare än andra för
att bidra till en meningsfull konfirmandtid och att en del områden har
tagits upp på ett bättre sätt än andra. När båda dessa förhållanden går
hand i hand fungerar verksamheten väl. Frågor om livets mening, Gud,
vänskap och relation och livet efter döden hör hit. Andra områden har
enligt konfirmanderna fungerat mindre väl och har heller inte bidragit
i nämnvärd utsträckning till konfirmandtidens meningsfullhet. Sådana
områden handlar om skuld, ondska, andra religioner och mobbing. Å
ena sidan kan det tolkas som att församlingarna lyckas väl med flera av
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sina kärnfrågor och att det är där man ska fortsätta satsa. Å andra sidan
hör frågor om skuld och ondska också till kärnfrågorna, men ska de
kunna bidra till en meningsfull konfirmationsupplevelse måste de hante
ras på ett sätt som gör att de upplevs som relevanta i ungdomars liv.
Hur kyrkans konfirmandarbete förmår att möta framtiden kommer att
få betydelse. Tre kategorier påverkas av den utveckling som rapporten
beskriver, nämligen individen, samhället och kyrkan. När de vikande
konfirmandtalen diskuteras är det lätt hänt att fokus hamnar på dess
konsekvenser för Svenska kyrkan. Man frågar sig hur konfirmationen
påverkar blivande föräldrars önskan att döpa sina nyfödda barn och på
vilket sätt konfirmationen fungerar som en ”motståndskraft” mot en allt
tydligare tendens att vilja utträda ur kyrkan. Men det vore olyckligt om
diskussionen stannar vid att bli en fråga om organisationens medlems
utveckling och överlevnad. Mer angeläget är att fundera över vad den
som konfirmerar sig faktiskt får ut av konfirmationen och vad den som
avstår från konfirmationen i så fall går miste om.
Fokus i den här rapporten har legat på hur individen och grupper av
individer förhåller sig till konfirmandtiden. Det leder i sin tur till en fråga
om hela samhället. Vad händer med ett samhälle när människorna inte
längre delar en gemensam erfarenhet av konfirmationen, när konfirma
tionen är något förunnat endast ett ”fåtal”? Kommer ett sådant samhäl
le att lida nöd på andlighet och mening eller finns det annat som fyller
ett eventuellt tomrum? Minskar samhällets resurser att hantera frågor
som sträcker sig utanför de vardagliga erfarenheterna? Det kan vara så.
Därför är det angeläget att man parallellt med att utveckla konfirmand
arbetet arbetar aktivt med att bredda rekryteringen. Studien bekräftar
att dessa två komponenter är helt beroende av varandra. Om kyrkan
enbart satsar på rekrytering riskerar man att förlora i kvalité, och satsar
man enbart på utveckling av innehåll är risken att en allt snävare grupp
väljer konfirmationen som alternativ. Dessa utmaningar kan sammanfat
tas i begreppen identitet och relevans. Att utveckla Svenska kyrkans kon
firmandarbete skulle således kunna handla om att öka relevansen och
stärka dess identitet. Relevansen går ut på att flera av dagens unga ska
förstå att detta är så viktigt, att det är värt att investera i. Som nämnts
tidigare finns en enorm konkurrens i detta avseende. Ungdomskulturen
verkligen myllrar av valmöjligheter. Att stärka identiteten handlar i hög
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grad om att vara tydlig med vad konfirmationen är och handlar om, ett
tydliggörande av dess kärna. Studien bekräftar att det är möjligt då det
visat sig att flera av kyrkans kärnfrågor upplevts som mest meningsbä
rande för konfirmandtiden.
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Bilaga 1 Ungdomsstudien

UNGDEC11

SKOP
Ungdomsfrågor

Om inte konfirmerad

för Svenska kyrkan
december 2011

8. Du har svarat att du inte konfirmerat dig, vi skulle vilja
veta varför.
Du kan svara på följande påståenden med att du Inte
instämmer alls, Instämmer ganska lite, Varken eller,
Instämmer ganska mycket eller Instämmer helt och
hållet.

5. Är du medlem i Svenska kyrkan?
1 Ja

Orsaken till att jag inte konfirmerade mig var att ……

2 Nej

Instämmer
Instämmer
inte ganska varken ganska helt
alls
lite
eller mycket

11

1

6. Är du döpt?
LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN!
1 Ja, i Svenska kyrkan
2 Ja, i annat samfund än Svenska kyrkan

14

Jag inte hade tid

15

Jag fick ingen bra information

16

Det verkade tråkigt

17

Ingen i min
familj uppmuntrade mig

18

Ingen eller få av mina vänner
valde att konfirmera sig

19

Jag är inte
intresserad av kristen tro

20

Det var inte något som jag över
huvudtaget kom att tänka på

3 Nej
12

7. Är du konfirmerad?
LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN!
1 Ja, i Svenska kyrkan

GÅ TILL "ALLA"!

2 Ja, i annat samfund än Svenska kyrkan

GÅ TILL "ALLA"!

3 Nej
13

2

3

4

5

9. Orsaken till att jag inte konfirmerade mig var att ……
Instämmer
Instämmer
inte ganska varken ganska helt
alls
lite
eller mycket

1

21

Jag tillhör en annan
trosinriktning/religion

22

Jag inte hade
ekonomiska möjligheter

2

3

4

5

Annat, Vad? ..................................
23

...........................................................

9. Skulle du kunna tänka dig att konfirmera dig idag?
LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN!
1 Ja
2 Ja, kanske
3 Nej
24

1
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14. Är någon av dina föräldrar födda utomlands?
1 Nej

Alla

2 Ja
36

10. Hur väl stämmer följande påståenden in på dig?

15. Kön
1 Kvinna

Du kan svara på följande påståenden med att du Inte
instämmer alls, Instämmer ganska lite, Varken eller,
Instämmer ganska mycket eller Instämmer helt och
hållet.

2 Man
215

Ålder
(2 positioner)

Jag har vuxit upp i en familj med ...
Instämmer
Instämmer
inte ganska varken ganska helt
alls
lite
eller mycket

1

25

Ett aktivt socialt liv

26

Många konflikter

27

Aktiv religiös tro

28

Stort samhällsintresse

29

Stort intresse för idrott

30

Aktivt föreningsengagemang

31

Stort intresse för böcker

32

Tät kontakt med övrig släkt

33

Ont om pengar

34

Många
semester- eller fritidsresor

2

3

4

5

Födelseland
1 Själv född utomlands
2 Själv i Sverige, förälder utomlands
3 Själv och föräldrar i Sverige

11. SKOP gör en väljarbarometer som presenteras i
tidningar, radio och TV. Svaren redovisas som procenttal i tabeller. Det Du svarar är hemligt.
Vilket politiskt parti tycker du bäst om i rikspolitiken?
1 Moderaterna
2 Folkpartiet liberalerna

LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN!

3 Centern
4 Kristdemokraterna
6 Socialdemokraterna
7 Vänsterpartiet
8 Miljöpartiet de gröna
5 Sverigedemokraterna
0 Annat, Vilket? ..................................................................
101

12. Bor Du i...
LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN!
1 Storstad med mer än 200 tusen invånare
2 Stad med 81-200 tusen invånare
3 Stad 21-80 tusen invånare
4 På plats med 20 tusen eller färre
214

13. Är du själv född i Sverige eller utomlands?
1 I Sverige
2 Utomlands
35
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Bilaga 2 Konfirmandstudien

OBS! Fyll i enkäten med bläckpenna (ej blyerts)!

Konfirmand 2009

Att bli konfirmand
1. Varför blev du konfirmand?
Nedan följer några påståenden om varför du valde att bli konfirmand. Markera för varje påstående
det svarsalternativ som bäst passar din åsikt.

Jag blev konfirmand för att…
A …någon i min familj ville det
B

D

…jag har kompisar som
skulle konfirmeras
…jag ville veta mer om
kristen tro
…jag ville ha presenter

E

…jag hade hört att det var bra

F

…jag tror på Gud

G
H

… få prata om frågor jag
tycker är viktiga
…jag ville åka på läger

I

…träffa nya människor

J

…det kändes bra för mig

C

Instämmer
inte alls

Instämmer
ganska lite

Varken
eller

Instämmer
ganska
mycket

Instämmer
helt och
hållet

2. Hade du olika konfirmandgrupper att välja mellan?
(T.ex. olika läger eller grupper med olika inriktning)
Ja, flera alternativ
Ja, ett annat alternativ
Nej
Vet ej

3. Hade du före din konfirmandtid varit med i aktiviteter som Svenska kyrkan anordnat?
(T.ex. barntimmar, kör eller juniorer)
Ja
Nej
Vet ej

1
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Konfirmandtidens innehåll
4. Hur togs följande frågor upp under konfirmandträffarna?
Markera för varje fråga det svarsalternativ som bäst passar din åsikt.

Pratade
inte om
frågan
A

C

Jämställdhet mellan
män och kvinnor
Rasism och
främlingsfientlighet
Om livet har en mening

D

Vänskap och relationer

E

Kärlek och sex

F

Livet efter döden

G

Frågor om Gud

H

Om hur det är att leva
som kristen
Mobbing

B

I
J
K

Vad det innebär att
vara döpt
Frågor om ondska

L

Miljöfrågor

M

Andra religioner än
kristendomen
Frågor om skuld

N

Mycket
dåligt
sätt

Ganska
dåligt
sätt

Varken
bra eller
dåligt

Ganska
bra sätt

Mycket
bra sätt

2
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Din konfirmandtid

5. Hur upplevde du din konfirmandtid?
Nedan följer några påståenden om konfirmandtiden. Markera för varje påstående det svarsalternativ
som bäst passar din åsikt.

Instämmer
inte alls
A
B
C
D

E

F

G
H
I
J

K
L

M

Instämmer
ganska lite

Varken
eller

Instämmer
ganska
mycket

Instämmer
helt och
hållet

Jag har tyckt om att vara
konfirmand
Jag har haft roligt under min
konfirmandtid
Konfirmandtiden har gett
mig ny kunskap
Vi har haft bra
sammanhållning i
konfirmandgruppen
Konfirmandtiden har handlat
om sådant som är viktigt för
mig i mitt liv
Jag har fått ökat
självförtroende tack vare
konfirmandtiden
Konfirmandträffarna har
känts långtråkiga
Jag har haft bra kontakt med
konfirmandledarna
Jag togs på allvar under
konfirmandtiden
Jag har fått vara med och
påverka konfirmandträffarnas innehåll
Konfirmandtiden har känts
meningslös
Som konfirmand har jag
upplevt saker som man inte
kan uppleva någon
annanstans
Jag har känt mig utanför i
konfirmandgruppen

3
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6. Vad hade du för förväntningar på konfirmandtiden?
Då jag påbörjade konfirmandtiden var mina förväntningar…
…mycket låga

…ganska låga

…varken låga eller
höga

…ganska höga

…mycket höga

…något bättre

…mycket bättre

7. Blev konfirmandtiden som du tänkt dig?
Konfirmandtiden blev…
…mycket sämre

…varken bättre
eller sämre

…något sämre

8. Hur många dygn har du varit på läger under konfirmandtiden?
Ange antal dygn:

9. När har det mesta av konfirmandtiden ägt rum?
Markera ett alternativ.
Höst-/Vårterminen

Sommarlovet

10. Vad är viktigt för dig då du tänker på din konfirmationsdag?
Nedan följer några påståenden om din konfirmationsdag. Markera för varje påstående det
svarsalternativ som bäst passar din åsikt.

Instämmer
inte alls
A

Instämmer
ganska lite

Varken
eller

Instämmer
ganska
mycket

Instämmer
helt och
hållet

Att delta i en kyrklig ceremoni

B

Att bli firad av släkt och vänner

C

Att få presenter

D

Att bekräfta min kristna tro

E

Att bli bekräftad av Gud

4
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Din relation till kyrkan
11. Hur väl instämmer du i följande påståenden om dig och kyrkan?
Nedan följer några påståenden om dig och kyrkan. Markera för varje påstående det svarsalternativ
som bäst passar din åsikt.

Instämmer
inte alls
A
B
C
D
E

F
G
H

I

Instämmer
ganska lite

Varken
eller

Instämmer
ganska
mycket

Instämmer
helt och
hållet

När jag blir äldre vill jag gifta
mig i kyrkan
Om jag får barn vill jag att de
ska bli döpta
När jag dör vill jag ha en
kyrklig begravning
Jag känner förtroende för dem
som arbetar i kyrkan
Jag skulle kunna tänka mig att
vara med i aktiviteter som
kyrkan anordnar
Jag skulle kunna tänka mig att
bli ung konfirmandledare
Jag vill fortsätta vara medlem i
kyrkan
Jag skulle vilja hålla kontakt
med konfirmandledarna i
framtiden
Jag skulle kunna vända mig till
någon i kyrkan för att prata om
sådant som är viktigt i mitt liv

12. Hur ofta…
Markera för varje fråga det svarsalternativ som bäst passar din åsikt.
Aldrig
eller
nästan
aldrig
A
B
C

Någon
enstaka
gång per
år

Några
gånger
per år

Någon
gång i
månaden

Någon
gång i
veckan

…brukar dina föräldrar eller någon
av dina föräldrar delta i gudstjänst?
…tror du att du kommer delta i
gudstjänster i framtiden?
…kollar du sajter på Internet som
handlar om andlighet eller religion?

5
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13. Hur väl instämmer du i följande påståenden om de gudstjänster du deltagit i?
Nedan följer några påståenden om gudstjänster. Markera för varje påstående det svarsalternativ som
bäst passar din åsikt.

Instämmer
inte alls
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Instämmer
ganska lite

Varken
eller

Instämmer
ganska
mycket

Instämmer
helt och
hållet

Jag tycker om stämningen
under gudstjänster
Jag tycker om musiken under
gudstjänster
Det är viktigt för mig att delta i
gudstjänster
Gudstjänster brukar handla om
sådant som rör mig och mitt liv
Jag känner mig välkommen i
gudstjänsten
Att delta i gudstjänst hjälper
mig att slappna av
Gudtjänster är oftast
långtråkiga
Jag tycker oftast predikan är
intressant att lyssna på
Vi konfirmander har fått vara
med och påverka innehållet i
gudstjänsterna

14. Jag som fyllt i detta formulär är…

Tjej

Kille

Tack för att du
hjälpte till och
svarade på våra
frågor!

6
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svenska kyrkan
postadress: 751 70 Uppsala
besöksadress: Sysslomansgatan 4
telefon: 018-16 95 00
fax: 018-16 96 40
www.svenskakyrkan.se

