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En næsten gratis undersøgelse af Indre Mission

I samarbejde med Morten Frederiksen , AAU,  Peter B. Andersen, Religionssociologi, KU, Line 
Aaskov,  Sociologi.,KU
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Baggrund, klyngeanalyse af tro resultater fra værdiundersøgelsen 
2017

(Andersen, Erkmen & Gundelach 2019)
Muligheden for undersøgelsen
Undersøgelsens design

sammenligne traditionelle kristne med befolkningen 
(værdiundersøgelsen)

Undersøgelsens udfordringer
Relationen til Indre Mission
Sample, manglende grænser for populationen
Spørgsmålsformuleringer, især spørgsmål om moral
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Religionssociologi: general sekularisering, Repstads (2009):  Der sker en 
opblødning af religion i de konservative religiøse organisationer i retning 
af en mildere Gud og et mere positivt menneskesyn. 
Men der er en undtagelse

“De traditionelle” (klyngeanalyse) personer der tror  på

En personlig Gud, 
Et liv efter døden, 
Paradis 
Helvede (76 pct) 

Tror ikke på reinkarnation

(Værdiundersøgelsen,
Frederiksen: Usikker modernitet)
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Muligheden for en undersøgelse af de traditionelt troende (Indre 
Mission)
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• IM en folkelig bevægelse og indflydelse og et netværk af
organisationer (som gradvist er udtyndet) 

• IM inden for folkekirken
• Misssion: Lede til Jesus og leve i ham. At gøre kirkens budskab

levende og aktuelt ved at lede mennesker frem til en personlig
tro på Jesus.

• Aktiviteter:  stærkt dalende aktivitet 
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En undersøgelse af IM  inspireret af værdiundersøgelsen, i samarbejde med IM

1. Samarbejdet med Indre Mission
2. Design, population, udsendelse af spørgeskemaer
3. Konstruktion af spørgeskema
4. Sammenligning med den danske befolkning: Værdiundersøgelsen
5. Regningen
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1. Samarbejde med IM
IMs motivation til deltagelse: 

få mere at vide 
afvise Fiskerne fordomme

Aftalen med IM: IM udsender spørgeskema, men har ingen indflydelse på dataanalyse og
publiceringer. 
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2. Design

IM har ikke medlemmer, men mere eller mindre stærkt  tilknyttede “venner”

Totalundersøgelse af abonnenter på IMpuls
(bias:  de mest engagerede,  familier har kun et abonnement, mv. ) 

Population 3947 personer, svarprocent 47.

IM udsendte mails med links til skemaet. Anonymitet. Forskerne uden kendskab til konkrete 
personer.
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3. spørgsmålsformuleringer

fx
Værdiundersøgelsen: I hvor høj grad synes du homoseksualitet er acceptabelt

IM undersøgelsen: I hvor høj grad synes du at praktiseret homoseksualitet er acceptabelt

Tilsvarende: abort -> provokeret abort

Reaktioner fra respondenter
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Spørgsmålskommentar:

Spørgsmålet om accept af homoseksualitet er helt hen i vejret. Jeg er i 

princippet fuldstændig ligeglad med folks seksuelle orientering. Hvis jeg har 

omsorg for mit medmenneske kan jeg ikke med Bibelen i hånden sige til mit 

medmenneske at lev du bare med en af samme køn. Så har jeg ledt et 

menneske væk fra den levende Gud.   Men Jesus tilgiver alt synd. Derfor 

tilgiver han den homoseksuelle praksis. Det kræver dog at du vender dig bort 

fra den.
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IM undersøgelsen Værdiundersøgelsen

Køn, andel kvinder 45 pct. 51 pct.

Alder gennemsnit 59 år 49 år

Bor i Midt, Vest eller 
Østjylland

53 pct. 24 pct.

Bor på landet (et 
sted med under 2000 
indbyggere)

39 pct. 18 pct.

4. sammenligning med værdiundersøgelsen
Der er stor forskellighed ift. Køn alder mv. Mellem IM og
befolkningen. Derfor vægtes data,  når samplerne skal
sammenlignes. 
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Befolkningen Indre Mission

Gundelach & Andersen, Religionsvidenskabeligt tidsskrift
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Hvor gratis er denne undersøgelse?

Spørgeskema og besvarelser er 0 kr.
sendt til Rigsarkivet og er frit tilgængelige

0 kr.
Dei involverede forskere
benytter deres forskningstid / fritid 0 kr.
Studentermedhjælp til opsætning af spørgeskema , 
merging af data  mv. Et mindre beløb

IM udsendte spørgeskemaer via deres mailliste 0 kr. 
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Konklusioner
Unikke data: Første kvantitative undersøgelse af IM
Undersøgelsen kunne kun gennemføres i samarbejde med IM
Sammenligning behæftet med usikkerheder (design, spørgsmålsformuleringer), men resultaterne ser
robuste ud. 

FREMOVER:

Kvalitative interview  
(IM siger alt er stabilt, men er der glidninger i fortolkninger af troen. 
Hvordan opfatter man den stadige reduktion af antal venner)

Sammenligning med Norge (Agder)
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https://trostesten.dk/

Udarbejdet af Jakob Erkmen


