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På folkminnesavdelning vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) pågår för 

närvarande en studie av moderna religiösa rörelser i Sverige. Arkivet ingår i Språk- och 

folkminnesinstitutet (SOFI) som är en myndighet under kulturdepartementet. Studien ingår i ett 

större projekt vars mål är att studera företeelser i det moderna svenska samhället. 

Folkminnesavdelningarna inom SOFI har sedan seklets första årtionden samlat in svenska 

folkminnen, det vill säga människors tro, sed och bruk. Det är framförallt den andliga kulturen som 

studerats och ska studeras. 

 

För att kunna studera asatroende, eller sympatisörer med den gamla seden, som är en av studiens 

delsyften så behöver vi få en så fullständig bild av de troendes syn på våra frågeställningar som 

möjligt. Vi hoppas att du väljer att besvara de frågor som frågelistan innehåller eftersom det är 

viktigt för vår undersökning att få in så många utförliga redogörelser som möjligt. Vi är alltså måna 

om så utförliga svar som möjligt av både troende och icketroende medlemmar. 

 

Frågelistan tar endast upp några stora huvudfrågor och meningen med den är inte att ge en 

helhetsbild av din tro/åskådning eller Sveriges Asatrosamfund, utan frågorna är till för att ge oss en 

uppfattning om din syn på några av de frågeställningar vi valt att belysa i vår studie.  

 

Att ställa frågor om tro eller livsåskådning utan att någon känner sig provocerad är svårt. Många 

invändningar kan säkert göras mot frågelistans innehåll och uppläggning. Frågor som borde vara 

med kanske inte är det. Frågorna i listan kan komma att uppfattas som en provocerande blandning 

av världsligt och andligt, personligt och opersonligt, stort och smått. Vi hoppas dock att du har 

överensseende med det.  

 

Att besvara frågor om sin livsåskådning och hur denna påverkar ditt praktiska liv är också svårt och 

tidskrävande. Vi hoppas dock att du väljer att besvara frågorna. Är det någon fråga som du inte kan 

eller vill besvara behöver du givetvis inte göra detta, huvudsaken är att du svarar. 

 

Våra samlingar är offentliga och kommer att bevaras till eftervärlden. I normala svar arkiveras hela 

de inkomna svaren. Med avseende på den här undersökningen kommer vi dock inte att spara 

personuppgifterna. När undersökningen är utförd kommer dessa att förstöras. Därför ber vi dig att 

skriva ner dina personuppgifter på ett särskilt blad. Om du så vill kan du givetvis få besvara 

frågorna anonymt men glöm då inte att skriva ner födelse- och bostadsort, ålder, yrke och kön på ett 

separat blad.  

 

Vi vore tacksamma om du ville besvara våra frågor och skicka dem till oss så att vi så snart som 

möjligt kan få ta del av ditt svar och fortsätta med vår studie. Vid eventuella frågor angående 

myndigheten, studien eller frågelistan är du välkomna att kontakta mig. Tack på förhand. 

 

Med vänlig hälsning  

 

 

 

Fredrik Skott 

arkivarie 



ALLMÄN BAKGRUND 
 

Gör först en kort presentation av dig själv. Namn, födelse- och bostadsort, utbildning, sysselsättning 

och en allmän bakgrund (Skriv dessa uppgifter på ett separat blad eftersom de inte ska arkiveras 

med de övriga svaren). 

 

RELIGIÖS TRO ELLER LIVSÅSKÅDNING 
 

Börja med att tala om vad du framför allt menar med begreppet tro. Förknippar du det med något 

särskilt - religiöst, världsligt, personligt eller ...? 

 

Hur är det med dig själv? Är du troende? Förklara hur du uppnått din religiösa 

ståndpunkt/åskådning. Har du påverkats av någon annan person? Har du läst eller hört något som 

varit avgörande? Har du varit med om eller sett något som övertygat dig?  

 

Har du någon speciell politisk övertygelse? Miljön, sjukvården, arbetslösheten o.s.v. är några av de 

aktuella politiska frågorna idag. Är det några politiska eller samhälleliga frågor som är speciellt 

viktiga för dig? 

  

SVERIGES ASATROSAMFUND 
 

Hur kom du i kontakt med Sveriges Asatrosamfund? Varför valde du att bli medlem? Har du 

tidigare varit eller är du medlem i något annat religiöst samfund eller rörelse? 

 

Samfundet har arbetat aktivt för att forska och publicera olika skrifter såsom Hur är man 

asatroende idag? och Mimers källa. Ytterligare en skrift kommer snart att publiceras, Högtider och 

blot, som några av samfundets medlemmar hittills har fått läst manuskriptet till. Vad anser du om 

skrifterna? Berätta om du har du några invändningar mot innehållet i dem. 

 

Hur tror du framtiden för samfundet kommer att se ut? Berätta hur du vill att det ska utvecklas. Ser 

du några farhågor med samfundet och dess framtida utveckling? 

 

ASATRON ELLER DEN GAMLA SEDEN I DAGENS SAMHÄLLE 
 

Vilken roll spelar asatron i ditt liv? Berätta om den påverkar ditt liv och i så fall hur, om den t.ex. 

styr ditt beteende gentemot andra människor och naturen, dina värderingar eller val av fritidsvanor 

etc. 

 

Inom den gamla seden finns det ett flertal gudar, gudinnor etc. Bland dagens asatroende finns det 

också olika sätt att se på dessa. Berätta hur du ser på gudarna och myterna om dem. Är de verkliga 

och vilken funktion fyller de? Är det någon eller några av dem som du ägnar mer uppmärksamhet åt 

än andra? 

 

En religion eller livsåskådning genomsyrar stora delar av ens liv. Det praktiska utövandet av tron är 

också en viktig del. Hur utövar du din tro, privat eller kollektivt? Berätta om du några speciella 

ritualer eller dylikt som du genomför och hur. 

 

Släkt och familj (ätt), både levande och döda, var två centrala delar av den äldre asatron. Tror du på 

ett liv efter döden? Vad händer med människan efter det att den världsliga döden inträtt? Berätta hur 

du uppfattar ditt förhållande till dina levande och döda släktingar. Hedrar du dina avlidna släktingar 

på något speciellt sätt? 

 

Kristendomen konkurrerade ut asatron i den äldre tiden på mer eller mindre acceptabla sätt. Berätta 

om hur du uppfattar kristendomen, statskyrkan och frikyrkor. Hur ser du på förhållandet mellan 

kristendom och asatro idag? Berätta om hur du ser på övriga religioner såsom islam, new-age 



rörelsen, hinduism etc. Hör religionstillhörigheten ihop med uppväxtort och -miljö eller kan man i 

dagen informationsvärld välja vilken religion man vill eller ...? 



DET OFÖRKLARIGA OCH FRAMTIDEN 
 

Tror du att man på något sätt kan se, veta eller ta reda på vad som kommer att hända i framtiden? 

Tror du att allt är förutbestämt? Berätta i så fall av vad eller av vem. Eller tror du att framtiden kan 

påverkas antingen av dig själv eller av andra som besitter särskilda egenskaper eller kunskaper? 

Berätta hur. Eller anser du att det är slumpen som styr våra liv? 

 

Berätta om du någon gång själv har varit med om något övernaturligt eller oförklarligt. Beskriv vad 

som hände och hur du reagerade på händelsen. Tror du att vissa personer kan se eller höra eller på 

andra sätt erfara saker som andra inte kan? Praktiserar du sejd eller annan mystik – berätta vad och 

hur. Tror du att det finns väsen, varelser eller företeelser som inte är allmänt kända? Vad eller vilka? 

 

OMVÄRLDENS SYN PÅ ASATRON ELLER DEN GAMLA SEDEN 
 

Hur tror du att människor i allmänhet uppfattar asatron och de asatroende? Hur reagerar människor 

på att du tillhör samfundet? Har du fått negativa eller positiva reaktioner från släkt, bekanta eller 

andra? 

 

Många människor reagerar idag negativt när de möter människor som bär på en torshammare eller 

någon annan fornnordisk symbol. Har du råkat ut för detta. Vad tror du det beror på? 

 

Tror du att massmedias bild av asatron inverkat på allmänhetens uppfattning - berätta hur. Finns det 

några som direkt motarbetar asatron eller samfundet i dagens samhälle? 

 

ÖVRIGT 
 

Ta till sist upp sådana frågor som vi inte ställt här och som du tycker är viktiga i detta sammanhang. 

Tala också gärna om hur du ser på den här frågelistan. 

 

 

 

Skicka ditt svar till: 

 

Fredrik Skott 

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg 

Vallgatan 22 

411 16 GÖTEBORG 

 

Tel:   031/138884 (vardagar 09.00-13.00) 

Fax:   031/138870 (vardagar 08.00-16.30) 

E-Mail: fredrik.skott@dag.gu.se 

 

 


