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Andreas Häger

Religion, plats och identitet 1
Temat för denna text är religion och plats.
Texten inleds med en diskussion om cen
trala begrepp, därefter följer ett resonemang
om sambandet mellan religion och plats.
Som empiriskt fall studeras sedan föreställ
ningen om ett ”bibelbälte” i landskapet Öst
erbotten i Finland, som ett exempel på sam
verkan mellan religion, plats och identitet.
Mitt angreppssätt är religionssociologiskt
och mitt primära intresse är religionens
förhållande till det moderna samhället.
Det finns många olika samband mellan
religion och plats. Bland annat spelar den
rumsliga dimensionen en roll för hur olika
religiösa traditioner uppfattas, och religi
onen spelar också roll för hur platser och
regioner uppfattas. Detta senare samband
är centralt för denna text.
Den kanadensiska sociologien Rob
Shields (1991; 2004) diskuterar plats
ers betydelse framför allt för identiteten.
Människor identifierar sig, och identifie
ras, bland annat utgående varifrån vi kom
mer och var vi bor. Shields (1991) framhål
ler att geografin är något socialt konstruerat,
inte alls något ”naturligt”. Han talar om den
sociala konstruktionen av plats som ”social
spatialisering”. Den sociala spatialiseringen
har två dimensioner: dels genom det av
människor byggda landskapet: vägar, hus,
parker etc.; dels konstruktionen av platser
image. Platser kommer att förknippas med
vissa föreställningar, platsnamn rymmer
vissa konnotationer som kan produceras i en

diskurs, och som också påverkar konkreta
praktiker kring platser, i form av beslut om
både individuella resor och kollektiva resur
ser (Shields 1991: 46–47). Också religio
nen har betydelse för den sociala spatiali
seringen. Inom religionssociologi har detta
främst studerats genom kartläggningar av
religiösa rörelsers utbredning eller genom
studier av religiösa gruppers betydelse i ett
lokalt sammanhang. I denna text är temat
inget av dessa två utan här handlar det om
hur religion och plats blir delar av konstruk
tioner av identitet.

Centrala begrepp
Rubriken använder tre begrepp: religion,
plats och identitet. Dessa ska kort diskut
eras i detta avsnitt.
Religion är ett notoriskt svårdefini
erbart begrepp, ett känt exempel är att
den sociologiska klassikern Max Weber
(1963/1922) vägrade definiera begreppet.
Liksom Weber används det här i en relativt
vardagsnära betydelse, som traditioner,
praktiker och grupper som förhåller sig till
något förmodat övernaturligt. Exemplen
i texten handlar dessutom främst om pro
testantisk kristendom.
Plats är ett exempel på ett annat sådant
begrepp som har en vardaglig, till synes
självklar betydelse men som är föremål
för en omfattande teoretisk diskussion
inom flera vetenskapsgrenar. Här för jag
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en mycket förenklad och förkortad diskus
sion kring platsbegreppet. Utgångspunk
ten är Shields (1991) tes om att plats fort
satt har betydelse inte minst för identiteten.
I vardaglig förståelse och ibland också
i vetenskapen görs en viss skillnad mellan
plats och rum. Ett sätt att beskriva en sådan
skillnad är att plats är något som benämns.
Knott (2005) gör ett ambitiöst försök att
teoretisera förhållande mellan religion,
plats och rum. Hennes definition av plats
(Knott 2005: 29) lyder: “I see places as
parts of dynamic and relational space”.
Rummet är alltså en totalitet, men inte en
statisk sådan, och en plats en – avgrän
sad och förmodat unik – del av detta rum.
Massey (1995a) betonar å andra sidan att
platser är socialt konstruerad också i den
meningen att de uppfattas som avgrän
sade, hon talar i stället om öppna platser.
I rubriken på detta kapitel talas om ”plats”
medan det exempel som diskuteras kan
ske lika bra kunde gå under benämnin
gen ”region”, I sin bok med titeln ”Places
in the Margin” använder Shields (1991) å
andra sidan bland annat norra Kanada som
exempel på en ”plats”. En plats kan alltså
vara av väldigt stort omfång.
Gieryn (2000) listar tre egenskaper
hos plats: “geographic location”, “mate
rial form” och “investment in meaning
and value”. En plats nånting meningsfullt,
den väcker associationer och har en bety
delse för oss, till exempel genom ett namn
men också genom minnen – även om vi
inte besökt platsen i fråga. En plats är något
socialt, den mening en plats har skapas
kollektivt och är inte given. Därmed är
plats också något politiskt: betydelsen hos
en plats är föremål för kamp, på samma sätt
som all betydelse (Massey 1995b). Vidare

är en plats relationell, dess betydelse skapas
i förhållandet mellan rum, tid, materialitet
och människor (Pierce m.fl. 2010). Tid
sperspektivet berör bland annat hur en plats
upplevs förhålla sig till modernitet och tra
dition; vi ser ofta städer som mer moderna
och mer tidsenliga än landsbygd, där tradi
tioner, inklusive religiösa traditioner, antas
ha större betydelse. Den materiella aspe
kten handlar om den betydelse som skapas
av hus, vägar, hav och berg, men involv
erar också våra kroppar. Vi relaterar det
rum som finns omkring oss till våra krop
par. Eftersom kroppen är asymmetrisk – i
den bemärkelsen att den ena sidan är stark
are och på så sätt mer värdefull – blir också
rummet asymmetriskt och (enligt den
tolkning jag gör av Knott (2005: 15–17))
vissa platser mer och andra mindre värde
fulla. Platser ordnas hierarkiskt bland annat
enligt axeln c entrum-periferi.
Zukin (1991) framhåller att platser
präglas av en spänning mellan gemenskap
och konflikt. Konflikterna handlar enligt
Zukin i hög grad om förändringar. En cen
tral tanke hos Zukin är relationen mellan
marknad och plats. Hon säger att dessa varit
intimt sammankopplade men har separerats
i det moderna samhället och snarast blivit
varandras motsatser. Marknad är nu något
globalt, framåtsträvande och högst relevant,
medan plats ses som lokalt, föråldrat och
irrelevant. Platser blir enligt Zukin (1991)
mer likadana genom kulturell nivellering,
till exempel samma butiker och restauranger
överallt, men mer olika genom ekonomisk
specialisering och ekonomiska skillnader.
Den mänskliga sidan i konstruktionen
av platsers betydelse kommer fram redan
i tanken på att denna betydelse är social,
något som skapas av oss alla tillsammans,
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till exempel genom hur vi talar om en
plats. Den andra sidan av detta är hur plat
serna så att säga bidrar till att skapa vår
betydelse, det vill säga platsens roll i byg
gandet av identitet. Identitet är ett centralt
begrepp inom sociologin. Identitet innebär
den uppfattning man har om vem man är
och vem man inte är som individ eller
grupp (Giddens 1991). Denna uppfattning
får man enligt en sociologisk förståelse i
första hand från omgivningen men det är
också något man själv arbetar med. Iden
titet är inte något självklart eller fast, och
ju mer komplext och rörligt samhället blir,
desto rörligare blir identiteten och desto
mer föremål för ett aktivt, reflexivt arbete
(Giddens 1991). Identiteten byggs upp
av olika element och plats är ett möjligt
sådant element (Castells 1997: 21). Sam
tidigt konstrueras platsen i växelverkan
med identiteterna (Massey 2005: 10).
Begreppet intersektionalitet erbjuder
ett redskap att diskutera hur identiteter
uppbyggs. Det bygger på den enkla tan
ken att identiteter byggs upp av många
olika kategorier: klass, kön, etnicitet, sex
ualitet, ålder, hemort, religionstillhörighet,
modersmål, osv. Termen ”intersektional
itet” kommer från engelskans ”intersec
tion”, det vill säga vägkorsning. Termen
syftar alltså på hur olika gränsdragnin
gar utgående från kategorier som de
ovan nämnda korsar varandra i en indi
vid. Begreppet härstammar från feminis
tisk forskning, där det kommit till för att
påminna om att inte enbart kön är relevant
för en individs samhällsposition eller iden
titet (Knudsen 2005; Lykke 2007).
Intersektionalitetsbegreppet har sina röt
ter i en diskussion om makt och underor
dning, där tanken var att en kvinna kunde

vara underordnad också enligt andra kat
egorier, främst klass och etnicitet, men
också att det är möjligt att vara underord
nad enligt kön men överordnad enligt klass
och härkomst, till exempel en vit, högav
lönad kvinna. De olika skiljelinjerna kan
alltså förstärka varandra men också luckra
upp varandra eller göra samhällspositionen
eller identiteten mer komplex. Man kan
också tänka sig skiljelinjer som löper paral
lellt med varandra eller som uppfattas som
parallella, till exempel att en etnisk grupp
är överrepresenterad inom en viss klass. En
viktig teoretisk poäng med diskussionen
om intersektionalitet är att de olika kat
egorierna inte bara adderas till varandra
utan att de också interagerar och påverkar
varandra. Man kan till exempel se att sex
ualiteten påverkar hur könstillhörigheten
uttrycks, men också att den geografiska
hemvisten (eller hemvisterna) påverkar
den betydelse religionstillhörigheten får.
Tillhörighet till en plats kan vara en
komponent i olika intersektioner, men
den kan också fungera som en diskur
siv “genväg” förbi en komplex intersek
tion av identitetsmarkörer (Shields 2004).
I stället för att försöka förstå ett komplext
sammanhang av klass, kön, etnicitet, osv.,
kan den rumsliga aspekten låta en nöja
sig med att hänvisa till att någon är “från
norra sidan av staden”, är ”göteborgare”
eller “österbottning” ibland även om det så
skulle vara flera decennier sedan man flyt
tat från Göteborg respektive Österbotten.

Religion och plats
Religion kan kopplas till plats på olika
sätt och på olika nivåer. En plats eller ett
område kan uppfattas som viktigt för en
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religiös tradition, som när Israel beskrivs
som judarnas heliga land. I traditionell
religion har olika platser definierats som
heliga och varit föremål för dyrkan, och
motsvarande kan också förekomma inom
världsreligionerna, till exempel i form av
mål för pilgrimsfärder – Mecka, Rom, etc.
Religion är ett socialt fenomen, och män
niskor som bor nära varandra har traditio
nellt följt samma religion, och denna reli
gion har i sin tur definierat det område där
man bor; man talar till exempel om ”mus
limska länder”. Inom olika religiösa tra
ditioner finns föreställningar om mytolo
giska platser, Edens lustgård, Valhall etc.
Förhållandet mellan religiös tradition och
plats är inte statiskt, religioner rör på sig
genom mission, erövring, migration, osv.
(Park 1994; Brace m.fl. 2006; Corrigan
2009).
Ovan har konstaterats att plats är något
socialt, men det sociala är också rums
ligt och kan inte existera utanför rummet
(Lefebvre 1991: 404). Massey m.fl. (1999:
6) uttrycker det slagkraftigt; de konstate
rar att medan det rumsliga är socialt kon
struerat är också det sociala rumsligt kon
struerat. Eftersom religion är ett socialt
fenomen gäller detta också religion. Det
är alltså inte bara så att religion och plats
kan ha olika samband: religion måste av
tvång ta sig olika rumsliga uttryck, eller
med andra ord, religion kan inte existera
utan plats. Men samtidigt är som sagt plat
ser socialt konstruerade, och religion blir
då i egenskap av socialt fenomen en del av
konstruktionen av plats.
Det mest klassiska sättet att inom reli
gionsforskningen koppla religion till plats
är diskussionen om heliga platser (Eliade
1959). En annan tradition är det religions

geografiska studiet av bland annat religio
ners utbredning och religionens påverkan
på landskapet (Park 1994). Knott (2005)
lägger till två andra och nyare aspekter av
forskningen om religion och plats: religion
och globalisering (Beyer 1994), en stor
egen teoretisk diskussion och som jag läm
nar utanför denna text, samt studiet av reli
gion i lokalsamhällen (t.ex. Ammerman
1997; Heelas ja Woodhead 2005).
Hervieu-Leger (2002) talar om den
rumsliga dimensionens betydelse för de
stora kristna kyrkorna. Det handlar del
vis om församlingsindelningens betydelse.
Den kyrkliga verksamheten definieras geo
grafiskt och de som bor på ett visst område
räknas som tillhörande kyrkan. En annan
viktig geografisk dimension av kristendo
men är strävan till att sprida sig i rummet,
att missionera.
Det empiriska fall som tas upp som
exempel i detta kapitel handlar om reli
gion och region. Park (1994) talar om
områden som präglas av religiositet eller
någon särskild religiös tradition som “reli
giösa kulturregioner”, regioner som präg
las av något särskilt kulturdrag relaterat till
religion. Parks exempel på religiösa kul
turregioner är alla från USA, bland annat
sydstaternas bibelbälte, mormondelsta
ten Utah men också mindre områden som
Amish-byar.
Stump (2000) talar om olika sätt på
vilka religionen manifesteras territoriellt.
Bland annat handlar det om att försöka
definiera ett geografiskt rum för den egna
moraliska och religiösa gemenskapen, och
ge moraliska gränsdragningar en geogra
fisk dimension. Det kan handla om hur
talibanerna försöker göra Afghanistan till
en muslimsk stat, men också om hur man
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inom evangelikala kretsar talar om USA –
eller Sverige eller Finland – som ett “kris
tet land”. Avgränsningen av dessa mora
liska rum kan också vara mer lokal.
Mikaelsson (2009) diskuterar samband
mellan religion och region, med två exempel
från Norge: Nord-Norge, där laestadianis
men varit stark, och Västlandet, med bety
dande inslag av olika inomkyrkliga väck
else- eller lekmannarörelser. Hon visar hur
bägge konstrueras som särskilda religiösa
regioner, både utifrån och inifrån, och hur
man också förklarat religiositeten med hjälp
av naturgeografin – avskildhet och karga
landskap. En viktig poäng hos Mikaelsson
(2009) är att de områden som konstrueras
som särskilt religiösa inte befinner sig i lan
dets geografiska centrum utan snarare i det
som betraktas som periferin.
Sambandet mellan religion och plats
kan förstås intersektionellt. Det innebär att
både religionstillhörighet och geografisk
hemort eller bosättningsort är en del av en
individs identitet och av hur denna identitet
tillskrivs, inte minst genom att religion och
plats kopplas samman. En plats eller region
kan kopplas samman med en viss religiös
tradition, och de som bor eller bott där till
skrivs en viss religiös identitet – att man ses
som muslim om man kommer från Egypten
eller som laestadian om man kommer från
de österbottniska komunerna Perho eller
Larsmo, som har hög relativt andel laes
tadianer. Men kopplingen kan också göras
till en allmän hög religiös aktivitet, som i
tanken på ett bibelbälte.
En studie som ligger nära det exem
pel som behandlas senare i denna text är
Brace m.fl. (2006) som tar upp relationen
mellan den metodistiska traditionen och
landskapet Cornwall i England. De kri

tiserar starkt vad de kallar en essentialis
tisk förståelse av identitet, där det finns
en given Cornwall-identitet som präglas
av att den är metodistisk. Varken ”Cor
nish” eller metodist är givna eller enhet
liga identiteter. Brace m.fl. (2006) betonar
att man i stället skall se på en viss geogra
fisk identitet som påverkad av många olika
element, där religion är en.

Föreställningen om ett
österbottniskt bibelbälte
Termen ”bibelbälte” är en intersektion
mellan religion och plats och beskriver
just ett sådant område där det förväntas fin
nas en högre grad av religiositet och kan
ske också en mer konservativ religion. Ter
men används också som en slags stämpel
på dem som kommer från den platsen eller
regionen: är man född och uppvuxen i ett
”bibelbälte” förväntas man vara eller tycka
på ett visst sätt. Här diskuteras föreställ
ningar om ett bibelbälte i landskapet Öster
botten i Finland. Detta avser den nuvarande
landskapsindelningen, där landskapet Öst
erbotten består av tvåspråkiga kommuner.
Valet att studera detta område, och foku
seringen på tvåspråkiga kommuner, inne
bär inte att Österbotten eller svensksprå
kiga finländare skulle vara på något sätt
unika, utan föreställningen om ett bibel
bälte i denna del av världen används här
som ett illustrerande exempel.
Termen bibelbälte myntades av den
amerikanske journalisten och författaren
H.L. Mencken på 1920-talet (Heatwole
1978). Den har haft stort genomslag som
beskrivning av en viss religiositet i den
amerikanska södern och termen har tagits
över på andra håll, bland annat i Norden.
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Heatwole (1978) tar sig an frågan om hur
ett bibelbälte ska definieras, med utgångs
punkt i det amerikanska fallet. Det handlar
dels om vilken form av religion som utö
vas, dels om hur stor del av befolkningen
som utövar den. Heatwole (1978) framhål
ler en bokstavlig tolkning av bibeln som
kriterium på bibelbältets religiositet. Stark
& Bainbridge (1985), som är kritiska till
tanken på ett amerikanskt bibelbälte, kon
staterar att den del av den amerikanska
södern som brukar ges detta epitet fram
för allt har det gemensamt att de domine
ras av protestantism – medan det katolska
Louisiana vid den amerikanska sydkusten,
med näst högst kyrkomedlemskap i landet
(Stark & Bainbridge 1985: 73) inte brukar
räknas till bibelbältet. Heatwole (1978)
betonar också att det är viktigt att titta på
ett gränsvärde för hur stor del av befolk
ningen i området som skall anamma en
viss form av religion. Enligt hans kriterier
finns det inget sammanhängande bibel
bälte i USA, men spridda områden, med
viss koncentration i delar av sydstaterna,
med högre andel konservativa protestanter
(Heatwole 1978: 53).
Det finns också områden som beskrivs
som bibelbälten på andra håll i världen,
till exempel i Holland (Knippenberg 2005:
98). Trots att Norden ofta betraktas som
det mest sekulariserade hörnet i världen
– mätt med religiöst deltagande och tro
på religiösa dogmer – finns det även här
områden med högre religiös aktivitet, eller
åtminstone regioner som kommit att asso
cieras med religion eller med särskilda
religiösa riktningar. Jönköping i Sverige,
där frikyrkligheten traditionellt varit bety
dande, har kallats ”Smålands Jerusalem”
(Lindberg 2012). I Norge räknar man med

starkare religiös aktivitet både i södra, väs
tra och norra delarna av landet (Repstad &
Henriksen 2005; Mikaelsson 2009) – med
andra ord beskrivs största delen av Norge,
undantaget utgörs främst av huvudstadsre
gionen, som ”särskilt” religiös!
I Finland har Österbotten, eller delar av
landskapet, kallats för ”bibelbältet” (Häger
2012; Häger under utgivning). Grunden för
talet om ett österbottniskt bibelbälte är före
ställningen om Österbotten som särskilt
religiöst och denna religiositet som sär
skilt konservativ. Herberts (2008: 162) pla
cerar, utgående från enkätundersökningar,
det österbottniska bibelbältet i följande
sex sammanhängande kommuner, från
norr till söder: Karleby, Kronoby, Larsmo,
Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby – alla
är tvåspråkiga och alla utom Karleby har
svenskspråkig majoritet. Området har viss
förhöjning i religiös aktivitet och det finns
också historiskt sett starka väckelseröreser
i några byar (Salomäki 2010; Häger 2012)
Som ovan konstaterats konstrueras plat
ser relationellt, bland annat i förhållande
till tiden. I föreställningarna om bibel
bälten innebär detta att de områden som
beskrivs som religiösa också ses som
omoderna. Bibelbältet ses samtidigt som
något lantligt, gammalmodigt och religi
öst (se t.ex. Taivassalo 2010 för exempel
på detta). En annan aspekt av relationen till
tiden är att historien spelar en roll, i före
ställningarna om ett österbottniskt bibel
bälte lever områdets historia som säte för
många väckelserörelser kvar.
Konstruktionen av ett österbottniskt
bibelbälte sker diskursivt, genom att termen
används, både som en självklar beskrivning
av ett område och som ett uttryck för reli
gionskritik. I det följande behandlas några
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exempel på hur termen bibelbälte används
i beskrivningar av Österbotten.
I Tigerstedt m.fl. (2008), som är en stu
die av ungdomars alkoholvanor i Österbot
ten och i huvudstadsregionen, används ter
men på ett självklart sätt som beskrivning
av delar av svenska Österbotten. Till exem
pel i en tabell (Tigerstedt m.fl. 2008: 28)
görs en indelning av svensk- och tvåsprå
kiga kommuner utgående från om ”kom
munen ligger i bibelbältet” eller ej. Den
väldigt entydiga definitionen av bibelbäl
tet kan kontrasteras med Masseys (1995a)
diskussion om platsers öppenhet. Avgräns
ningen av en plats eller region är en social
konstruktion, och det gäller i hög grad före
ställningen om ett avgränsat bibelbälte.
I ett reportage med rubriken “Resa till
bibelbältet [Matka raamattuvyöhykkeelle]
“ (Mäkelä 2011), i det kyrkliga veckoma
gasinet Kotimaa (namnet betyder ”Hem
land”), berättar skribenten om hur hon fått
i uppdrag att skriva om det andliga livet i
svenska Österbotten och på så sätt lärt sig
mycket nytt:
Jag vet att det i Finland finns ett bibelbälte,
ett område där företagsliv, politik och kris
tendom inte är främmande för varandra.
Och att där under den höga himlen finns
fruktan för Herren, men inte för herrarna.
Och att i Finland finns en bit av himlen.
Den finns mitt på slätten i ett bönehus kal�
lat ”Betel”. (min översättning från finska)

I det finska originalcitatet används ordet
”bibelbälte” på svenska. Citatet placerar
på så vis bibelbältet explicit i det svensk
språkiga Österbotten. Citatet från Kotimaa
skapar på detta sätt en intersektion mellan
religion, plats och språk.

Citatet från Kotimaa har också en intres
sant beskrivning av detta bibelbälte. Utta
landet att religion och samhällsliv inte är
främmande för varandra tolkar jag som
en uppfattning om att religionen påverkar
samhället – något som utan tvivel är posi
tivt ur en stor kristen tidnings perspektiv.
Att tala om ”slätten” eller om avsaknaden
av respekt för ”herrarna” uppfattar jag som
typiska klichéer om Österbotten (jfr Tope
lius 2011/1852).
Den kyrkliga tidningen Kotimaa ser
bibelbältet som något positivt, men det
finns också exempel på mycket negativa
beskrivningar. I antologin Extremt platt
och otroligt nära (Teir 2010a), med tex
ter om Österbotten av österbottniska för
fattare, ingår flera texter där religionen är
ett centralt tema (Knutar 2010; Teir 2010b;
Taivassalo 2010). Jag citerar ur en av dessa
(Knutar 2010). Sofie Knutar, journalist i
Jakobstad, berättar om när hon får besök
från huvudstadsregionen:
När en studiekamrat från Grankulla hälsa
de på var hon förvånad över att ingen för
sökte omvända henne på gatan, vilket hon
uppriktigt hade förväntat sig. Jag var ock
så lite bekymrad över att hon skulle bli be
sviken på bibelbältet. Här hade vi trevligt
med roliga människor, drack vin, gick på
operapremiär och allt möjligt okristligt
och oösterbottniskt. (Knutar 2010: 37)

I citatet görs en mycket explicit parallell,
eller en intersektion, mellan Österbotten
och religion, eller närmare bestämt kristen
dom, i formuleringen ”okristligt och oös
terbottniskt”. Ett samband mellan religion
och kultur framställs också, de ses som var
andras motsatser i beskrivningen av opera
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som något okristligt. Jag uppfattar citatet
som klart kritiskt till bibelbältet: det är tyd
ligt att roliga människor, vin och opera är
att föredra framför att bli omvänd på gatan.
Religion kan bli en del av beskrivningen
av en plats och föreställningar om bibel
bältet är ett sätt att beskriva Österbotten.
Det blir då också ett sätt att beskriva dem
som bor där eller är hemma därifrån men
flyttat från landskapet. Föreställningarna
om bibelbältet är en del av konstruktionen
av österbottningarnas identitet, både ini
från och utifrån. Det är trots allt en mino
ritet av österbottningarna som känner sig
hemma i en konservativ religiositet, men
även den majoritet som inte gör det riske
rar stämplas av föreställningen om bibel
bältet, av föreställningar att om man är
född eller bosatt i denna region är man på
ett visst sätt. Samtidigt blir en konserva
tiv religiös identitet kanske ännu svårare
att upprätthålla i andra delar av landet,
som förväntas vara moderna och sekulari
serade. Det finns flera exempel på hur öst
erbottningar som flyttat till södra Finland
talar i kritiska och generaliserande termer
om bibelbältet, vilket kan fungera som en
del av deras identitetsarbete i försök att
visa att man inte är så konstig som hemma
hörighet i bibelbältet kanske gör gällande
(Häger under utgivning).
Sist och slutligen finns det också de som
bejakar intersektionen mellan en österbott
nisk och en religiös identitet, till exempel
de informanter som berättar om bibelbäl
tet för Kotimaas reporter eller de kyrko
historiker med personlig bakgrund i öst
erbottniska väckelserörelser som ordnade
seminarium i Jakobstad under rubriken
”Bibelbältets religiositet” (”Bibelbältet
under …”).

Slutord
Religion och plats har många olika sam
band och religion har alltid olika rumsliga
aspekter. I denna text har lyfts fram att plat
sens, eller den geografiska regionenen, har
betydelse för identiteten och att man kan
se ett samband mellan religion, plats och
identitet. Plats är något socialt konstrue
rat, genom en process av social spatialise
ring som bland annat skapar en viss image
hos en plats. Religion kan vara en del av
denna image och det kan skapas intersek
tioner mellan religion och plats, till exem
pel så att en viss plats förknippas med en
viss religiös tradition.
I ett globaliserat samhälle identifierar vi
oss och identifieras med en plats i mindre
grad än i ett samhälle där stora delar av
befolkningen föds, lever och dör på samma
ort. Men vi kan fortfarande tillskrivas en
identitet med geografisk förankring, vi är
fortfarande ”malmöbor”, ”norrlänningar”
eller ”österbottningar”. Platser har inte
bara betydelse för identiteten utan platsers
image och den inbördes hierarki, till exem
pel mellan centrum och periferi, som den
sociala spatialiseringen skapar, har också
betydelse för politiska beslut och resurs
fördelning.
Inom religionssociologisk forskning har
sambandet mellan religion och plats i hög
grad studerats i form av kartläggning av
religion och som en fråga om religionens
betydelse i ett visst geografiskt område och
beskriver vilka rörelser som finns var (t.ex.
Huotari 1981). Det är dock viktigt att til�
lägga att med ökad geografisk rörlighet så
flyttar ju också personer med anknytning
till dessa rörelser och de olika traditionerna
har inte längre en så tydlig ”hemvist”.
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Det som kvarstår är ändå bilden av
de ”gamla” orterna och regionerna som
typiska för någon rörelse. Och de som bor
på eller kommer från en viss plats eller en
viss region får också finna sig i att bilden av
platsen som religiös eller som förknippad
med en viss religiös tradition blir ett block
i deras identitetsbygge, en stämpel de kan
bejaka eller aktivt försöka tvätta bort.

Noter

1. Texten är baserad på forskning jag gjort inom Svens
ka litteratursällskapets projekt ”Bitar av samma pussel?
Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland”.
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