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Abstract 

The Swedish Church can be understood as having a large focus on social- and 
supportive work, in Sweden as well as abroad in their international projects. An 
example of their engagement is the extensive responsibility the church took 
during the refugee crisis 2015. This commitment in society raises questions about 
the role of the Swedish Church, such as how the church manifest itself in a so 
called secular society. On that basis, the aim of this paper is to examine how the 
Swedish Church’s work with refugees during the refugee crisis 2015, can help us 
understand the role that the Swedish Church has in the Swedish society today. The 
purpose is therefore to find out how the receiving of, and work with, refugees was 
expressed and what it can tell us about role of the Church today.  
 
Moreover, the empirical material includes five case studies about the church’s 
commitment in the refugee crisis 2015, made by the Swedish Church itself. 
Theories about secularization is used for the analysis, and more particularly 
theories about internal secularization and deprivatization.  
 
The conclusion of this paper is that the church’s answer to the refugee crisis, show 
us that the Church has in some aspects adopted a secular public role. This can be 
understood by the fact that they welcomed people to activities with main focus on 
integration, rather than pronounced Christian activities. Through their refugee 
work, the Swedish Church can also be understood as an important voluntary 
welfare provider supporting the Swedish state. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Swedish Church, secularization, deprivatization, internal 
secularization, refugees, refugee crisis, organisation   
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 
 

”Vi får inte och kan inte blunda för människor i nöd. 
Människor i nöd behöver hjälp. Bibeln betonar gång på gång ansvaret vi har just 

för främlingar och hemlösa. Jesus identifierade sig med dem.” 
 

Så här skriver Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén tillsammans med 
Heinrich Bedford-Strohm i ett debattinlägg i Sydsvenska Dagbladet september 
2015 (Jackelén, 2015). I artikeln uttrycker Jackelén och Strohm sin ståndpunkt i 
flyktingfrågan, där de poängterar hur Sverige och kyrkan inte kan bortse från de 
människor som befinner sig i nöd. Dessa ord väcker intresse för kyrkans agerande 
under flyktingkrisen 2015, men framför allt för vad det kan säga om dess roll i 
samhället idag.  
 
Under hösten 2015 kan knappast någon undgått att stöta på ordet ”flyktingkris”. 
Det var samtalsämnet för många människor i Sverige, likväl som i stora delar av 
världen, och nyhetsreportagen svämmade över av uppdateringar om den pågående 
så kallade ”flyktingkrisen” i Europa. Huruvida det ska kallas för ”kris” eller inte 
är en annan fråga, men händelsen ställde onekligen nya och stora krav på Sverige 
som stat och samhälle. Enligt Migrationsverket har Sverige aldrig tagit emot så 
många flyktingar under tidsspannet av ett år, inte ens under på 1900-talet när 
kriget i Balkan tvingade många tusentals människor på flykt. Närmare bestämt 
sökte nära på 163000 människor asyl i Sverige år 2015 (Migrationsverket, 2016).  
 
Efter mottagandet av de många asylsökande 2015 skrev regeringen en artikel om 
hur den stora utmaningen kräver samarbete inom Sverige, både från statens sida 
men också från det civila samhället (Regeringskansliet, 2016). Där poängterade 
man betydelsen av stöd från organisationer i samhället. En av de organisationer 
som fanns där med beredskap för de nyanlända var Svenska kyrkan. Svenska 
kyrkan har en lång historia av att hjälpa människor i nöd, och att arbeta för en 
bättre värld ses som något av det mest väsentliga (Svenska kyrkan, 2017a).  
 
Svenska kyrkan vilar på fyra grundpelare: Gudstjänst, undervisning, mission och 
diakoni (Svensson, 2013) Diakoni kan förklaras som kyrkans sociala arbete, vilket 
har sin grund i kyrkans omsorg och medmänniskan och världen i stort (Svenska 
kyrkan, 2017a). Syftet med det diakonala arbetet är att, med avstamp i den kristna 
tron, bidra till ett gott samhälle. Ett av Svenska kyrkans största fokusområden är 
att stötta människor som befinner sig i svåra och främmande situationer. Stödet 
sker både via Svenska kyrkans internationella arbete samt bemötandet inom 
Sveriges gränser. Ett av dessa är centrerat till flyktingar och migration. Under 
flyktingströmmen 2015 hade Svenska kyrkan som nämnts en stor del i 
bemötandet av de nyanlända, där 37000 människor tog del av utbudet av 
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aktiviteter varje månad (Svenska kyrkan, 2017b) Enligt information på kyrkans 
egen hemsida värderades deras mottagande av flyktingar 2015 också högt av 
regeringen.  
 
Som man förstår är Svenska kyrkans arbete med flyktingar stort, det har en stark 
koppling till det övriga samhället och dess aktörer. Det jag finner intressant med 
detta är hur Svenska kyrkans roll som ett uppenbart viktigt samhällsorgan 
påverkar aspekter inom själva organisationen, men också dess relation och 
betydelse för samhället. Hur förhåller sig kyrkan, som en religiös organisation, till 
ett samhälle som ses som ett av världens mest sekulariserade? Som jag ser det 
skulle en analys av flyktingarbetet kunna bidra till en bättre uppfattning om 
Svenska kyrkans roll i vårt moderna så kallade sekulariserade samhälle. Det kan 
ge oss en ökad förståelse för kyrkans balans mellan att vara en religiös institution 
men också en betydelsefull samhällsaktör.    

1.1. Syfte och mål 
 

Min uppsats kommer handla om relationen mellan Svenska kyrkan och samhället. 
Syftet med denna textanalytiska religionssociologiska studie är således att 
undersöka hur kyrkans bemötande av flyktingar under flyktingkrisen 2015, kan ge 
en förståelse för Svenska kyrkans roll i dagens samhälle. Jag vill ta reda på hur 
Svenska kyrkans mottagande av flyktingar 2015 såg ut, och vad det arbetet kan 
säga om dess roll i det svenska samhället. Genom att studera Svenska kyrkans 
egen rapport innefattande hur fem församlingar arbetade med flyktingar mellan år 
2015 och 2016, har jag därmed för avsikt att få en större förståelse för Svenska 
kyrkans plats i det moderna samhället.  

1.2. Frågeställning 
 

• Hur kan Svenska kyrkans agerande under flyktingkrisen 2015 belysa dess 
roll i det nutida svenska samhället, utifrån teorier om sekularisering och 
deprivatisering? 

1.3. Avgränsning 
 
I detta avsnitt ämnar jag redogöra för hur arbetet har avgränsats.  

 
För att undersöka hur Svenska kyrkans roll som samhällsaktör och vad det kan 
säga om organisationens struktur och förändring, finns flera möjliga ingångar. Det 
samhälleliga arbetet som finns inom kyrkan innefattar många olika områden, 
vilket inkluderar allt från utbildning och socialt arbete till hållbar utveckling 
(Svenska kyrkan, 2017d).  
 
För att göra detta ämne överskådligt och rimligt att analysera har jag valt att 
avgränsa mig till arbetet med migration och integration. Likväl, är kyrkans 
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migration- och integrationsarbete mycket omfattande och inkluderar allt från 
bemötande av nyanlända och flyktingar i Sverige till det internationella arbetet. 
Allt detta, och mycket mer, kan troligtvis säga någonting om Svenska kyrkans 
sociala betydelse, men som jag ser det skulle enbart en analys av exempelvis 
organisationens internationella arbete kräva en uppsats för sig.  
 
Det finns många intressanta områden, men som jag inte har utrymme att analysera 
i min c-uppsats. Därmed har jag på grund av både tids- och platsbrist valt att 
fokusera på hur arbetet med nyanlända och flyktingar som befinner sig i Sverige 
kan bidra till en förståelse för kyrkans samhälleliga roll. Likafullt måste en 
avgränsning gällande tidsperiod göras. Svenska kyrkans arbete med flyktingar och 
asyl omfattar som förstått mer än bara flyktingkrisen 2015, men det är inte möjligt 
att låta den här undersökningen sträcka sig flera decennier. Därför har jag valt att 
fokusera på just flyktingkrisen 2015, vilket också innefattar året som följde.   
 
Rörande kyrkans flyktingarbete i Sverige fokuserar man på tre nivåer: lokalt, 
regionalt och nationellt (Svenska kyrkan, 2017d). I min studie har jag valt att titta 
på Svenska kyrkans studie av hur man arbetade med flyktingmottagande mellan år 
2015 och 2016, som har utgångspunkt i fem församlingar. Det innebär att 
analysen kommer utgå från den lokala nivån. Jag kommer fokusera på enbart 
textmaterial, eftersom det skulle bli allt för omfattande för en c-uppsats att även 
inkludera bilder, och då det textmaterial jag har att tillgå är tillräckligt givande i 
sig.  

1.3.1 Centrala begrepp 
 
Som en hjälp för läsaren vill jag tydliggöra hur jag definierar några av de centrala 
och återkommande begreppen i uppsatsen. Kyrka: Om ingen annan förklaring 
görs innefattar det Svenska kyrkan. Flyktingströmmen: Jag har valt att använda 
det här begreppet för att hänvisa till den mängd flyktingar som sökte asyl i 
Sverige 2015.  

1.4. Forskningsgenomgång 
 
I detta avsnitt kommer jag redogöra för tidigare forskning som genomförts inom 
det ämnet som denna studie behandlar. För att få fram tidigare forskning som är 
relevant för uppsatsen, har jag genomfört sökningar på databaser via Uppsala 
universitetsbibliotek. Följaktligen förde sökningen mig vidare till resultat från 
databaserna DISA (Uppsala universitets söktjänst), LIBRIS (Svenska universitets- 
och forskningsbiblioteks söktjänst), samt DiVA (forskningspublikationer och 
studentuppsatser från Sverige och Norden). Några exempel på de nyckelord som 
har varit gynnsamma för att minska antalet träffar i sökningen är följande: 
Svenska kyrkan + socialt arbete, church + refugee*, church + social support, 
church + welfare, kyrkan + flykt*, church + integration, church + integration + 
immigrants.  
 
Dessa sökningar resulterade i många träffar, varav mycket inte var relevant för 
just denna uppsats. För att få en godare överskådning av resultaten utifrån 
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sorterades resultaten utifrån exempelvis (Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst) 
”förfinad sökning”, ”publikationstyper”, ”språk”, ”disciplin” och ”ämnesord”. 
Med tanke på att uppsatsens fokus ligger på kyrkans bemötande av flyktingar 
började sökningen utifrån forskning relaterat till detta, vilket visade sig bestå av 
ett begränsat omfång. Således fortsatte sökningen om kyrkans roll i det moderna 
samhälle och dess sociala arbete. Det jag begärde av träffarna var att de skulle 
behandla kyrklig förändring och Svenska kyrkans roll, och dess sociala arbete i 
det moderna samhället. Vidare har jag även kommit över litteratur via 
hänvisningar från tidigare använd litteratur.  

 
För att göra det enklare att förstå de kommande studiernas relevans för denna c-
uppsats har dessa kategoriserats under rubrikerna Kyrkans bemötande av 
flyktingar samt Kyrkans roll i det moderna samhället. På så sätt har det 
tydliggjorts hur de tidigare undersökningarna kan relateras till de olika delarna i 
denna studie.   

1.4.1 Kyrkan och flyktingbemötande   
 
Tsang (Tsang, 2015) behandlar i artikeln Integration of Immigrants: The Role of 
Ethnic Churches den roll kinesiska kristna kyrkor på Jamaica haft för kinesiska 
flyktingar på Jamaica. Resultaten forskaren kom fram till är att kyrkorna skapar 
ett nätverk för flyktingarna, gällande jobb, bostad och dylikt och således utgör en 
trygghet. Studien genomfördes via en kvalitativ metod i form av fallstudier med 
medlemmar i kyrkorna.    

 
I studien Canadian Christian Churches as Partners in Immigrant Settlement and 
Integration (Janzen, Stobbe, Chapman, & Watson, 2016) undersöker Janzen, 
Stobbe, Chapman & Watson hur kanadensiska kristna kyrkor tar sig an 
bemötandet av nyanlända. Genom en kvantitativ enkätundersökning som 
skickades ut till 34 kristna samfund i Kanada, sökte man en djupare förståelse för 
om, och i så fall hur, kyrkorna arbetar med flyktingar och integration och på så vis 
utvärdera hur arbetet skulle kunna utvecklas till det bättre. Utgångspunkten för 
denna analys låg i en teori om ett socialt systematiskt ramverk. Studiens resultat 
visade på att många av samfunden var engagerade i nyanlända och 
integrationsarbete, vilket hade sin grund i både kristna och sociala aspekter. 
Stödet visade sig inom flera sociala och religiösa områden, där man välkomnade 
flyktingar oavsett etnisk eller religiös tillhörighet. Ytterliga en slutsats man drog 
var att kyrkorna skulle utvecklas genom att samarbeta med andra aktörer som  
innehar kunskap om arbete med nyanlända.  
 
En annan undersökning om kanadensiska kyrkors engagemang i flyktingfrågan är 
Reimer, Chapman, Janzen, Watson & Wilkinsons artikel Christian Churches and 
Immigrant Support in Canada: An Organizational Ecology Perspective (2016) 
behandlar Kanadensiska kyrkors arbete med mottagande och integration av 
flyktingar i Kanada. De presenterar hur bemötandet av flyktingar ser ut i 
kyrkoförsamlingar i Kanada, och närmare bestämt församlingar lokaliserade i 
Vancouver, Montreal, Toronto och Maritimes. Reimer et al. använde sig av en 
mixed-method vilket inkluderade en litteraturstudie, intervjuer samt en 
enkätundersökning. Undersökningen visar att kyrkorna spelar en viktig, men ofta 
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dold, roll i flyktingarbetet i Kanada. Det framkom även att i och med att Kanada 
tar in ett stort antal flyktingar varje år, och kyrkorna samtidigt tappar medlemmar, 
bör staten bidra med ett större stöd.  

Tsang (2015) och Janzen et al. (2016) är intressanta för hur studier gällande 
kyrkors roll i flyktingmottagande kan ta sig uttryck. För denna uppsats är det 
därmed relevanta som tidigare forskning.  

1.4.2 Kyrkans roll i dagens samhälle 
 
I sin avhandling Svenska kyrkans sociala arbete – för vem och varför (Engel, 
2006) undersöker Charlotte Engel vilken uppgift Svenska kyrkans diakonala 
arbete har, både utifrån vad som förväntas från kyrkan men också de 
förväntningar kyrkan själv har. Studien visar att Svenska kyrkan värderar det 
sociala arbetet högt, och att det är ett viktigt uppdrag. Kyrkans sociala arbete, 
både utifrån kyrkans egen uppfattning och de förväntningar som det svenska 
samhället har på församlingarna, bör fokusera på de marginaliserade och icke-
privilegierade individerna i samhället. Resultaten visar dock att socialt arbete 
riktat mot just denna grupp sällan utförs i församlingarna, vilket kan resultera i 
kyrkans trovärdighet. Engel använde sig av en kvalitativ metod, där hon utförde 
intervjuer med företrädare från de församlingar som hon studerade, samt 
företrädare för församlingar i närliggande områden. Det samlades även in 
skriftligt material i form av bland annat styrelsedokument och rapporter från 
aktuella församlingar.  
 
Eva Jeppsson Grassman har studerat hur svenska kyrkans sociala arbete i dagens 
samhälle. Syftet med studien Vilken väg? Svenska kyrkans omsorg i en tid av 
välfärdsförändringar (2001) var att visa vad socialt arbete är i olika församlingar 
och hur det tar sig uttryck. Jeppssons arbete är en del av projektet The Impact of 
Religion: Challenges for Society, Law and Democracy vid Uppsala Universitet. 
För sin analys har hon använt tidigare eget arbete samt publikationer från andra 
forskare. De resultat som analysen mynnar ut i är att Svenska kyrkan spelar en 
stor roll för samhället gällande socialt arbete, där kyrkans redan befintliga 
förutsättningar, så som lokal miljö och befästning, är av stor betydelse. Jeppsson 
menar även att i och med dessa resurser skulle kyrkans sociala arbete kunna vara 
ännu mer omfattande. 
  
I den boken Utmaningar för Svenska kyrkans identitet: När behovet av kyrkan 
ökar men söndagsgudstjänsterna minskar (Pettersson, 2013) undersöker 
författaren Svenska kyrkans roll i det moderna Sverige. Per Pettersson tar här 
framför allt fasta vid det låga gudstjänstdeltagandet gentemot det samhälleliga 
uppgifter som kyrkan förväntas åtaga. För att uppnå sitt syfte genomförde 
Pettersson en kvalitativ studie, där han gjorde intervjuer med 29 personer. Det 
slutsatser Petterson drar av sin undersökning är att även om det är låg aktivitet vid 
gudstjänsterna har kyrkan en roll för att uppfylla vissa tjänster i samhället. Detta 
tar sig uttryck i form av exempelvis livsriter, så som bröllop, dop och begravning. 
Även om denna bok främst fokuserar på vad för funktion Svenska kyrkan har för 
dess medlemmar och samhället, visar den på att kyrkan har en viktig samhällsroll. 
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Det tydliggör att det finns samhälleliga förväntningar på kyrkan, och således ser 
jag att den är relevant för min egen undersökning.  

1.5. Material 
 
Det kommande avsnittet utgörs av en presentation och beskrivning av det material 
som ska analyseras i denna uppsats.  

 
Det material jag har för avsikt att analysera i denna uppsats består av en sekundär 
källa, i form av ett redan insamlat empiriskt material. Materialet kommer utgöras 
av Svenska kyrkans egen rapport som behandlar kyrkans mottagande av 
asylsökande och nyanlända i Sverige 2015 och 2016. Rapporten bygger på fem 
fallstudier som gjorts på församlingar knutna till Svenska kyrkan, där det framgår 
hur flyktingbemötandet i dessa såg ut. Den innehåller även konsekvenser och 
slutsatser om mottagandet, men jag kommer endast utgå ifrån själva fallstudierna 
som behandlar hur verksamheten tog sig uttryck. Studien är lättillgänglig och 
innehåller omfattande och nyanserad information om kyrkans bemötande av 
flyktingar, vilket är anledningen till att jag ansåg den som passande 
analysmaterial.  

 
Fortsättningsvis, rapporten, ”En tid av möten”, finns tillgänglig som gratis PDF-
format på Svenska kyrkans webb-sida, samt i kyrkans webbshop. Studien ger en 
överblick över hur Svenska kyrkans bemötande och arbete med flyktingar under 
den givna tidsperioden såg ut, allt ifrån finansiering av verksamheten till hur man 
praktiskt gick tillväga med hjälpaktioner och aktiviteter. På sin webb-sida 
beskriver Svenska kyrkan vidare ”En tid av möten” som följande: ”Denna studie 
riktar sig till dig som är intresserad av arbetet med asylsökande och nyanlända i 
Svenska kyrkans församlingar. Studien ger en rik beskrivning av hur 
verksamheten organiseras, och vilka utmaningar och glädjeämnen som finns i 
arbetet. Studien riktar sig också till dig som är allmänt intresserad av 
civilsamhället som aktör under akuta eller större samhällsförändringar. Den ger en 
fördjupad bild av arbetets omfattning och hur resurser kan mobiliseras i 
lokalsamhällen.”(Svenska Kyrkan, 2017).  
 
Rapporten avser svara på Svenska kyrkans bemötande av flyktingar tagit sig 
uttryck, och innehåller även vissa slutsatser. Därmed ser jag att det kan vara 
betydelsefullt att tydliggöra att det inte är fråga om att reproducera redan 
befintliga slutsatser i rapporten, utan att poängen är att genom mina givna teorier 
förstå vad flyktingarbetet kan säga om Svenska kyrkans roll som samhällsaktör. 
Fallstudierna fungerar som underlag för en analys utifrån teoretiska 
utgångspunkter. Jag vill också uppmärksamma att jag använder ett material som 
är insamlat av den organisation som ska studeras. Därmed är jag medveten om att 
det finns konsekvenser av detta, som kan komma att synas i materialet. Ett 
exempel skulle kunna vara att fallstudierna i rapporten främst visar de positiva 
delarna av kyrkans flyktingarbete 2015, där eventuella problem och 
komplikationer inte förs fram i ljuset.  
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Kapitel 2 Teori 

Detta kapitel innehåller en redogörelse för de teorier som kommer ligga till grund 
för den kommande analysen. Till att börja med har jag för avsikt att presentera 
teorier om sekularisering, där fokus främst kommer ligga på José Casanovas 
sekulariseringsteori och Mark Chaves perspektiv på intern sekularisering, där 
även Thomas Luckmann och Peter L. Bergers idé om intern sekularisering ska 
diskuteras. Intern sekularisering kommer kopplas till både religionens roll i 
samhället och förändringar inom de religiösa institutionerna. Sedan följer en 
beskrivning av några teoretiska synsätt angående religionens, och framför allt, 
kyrkans position i det moderna samhället. I den delen kommer jag utgå ifrån de 
tankar som religionssociologerna Anders Bäckström, Grace Davies, Ninna 
Edgardhs och Per Pettersson för fram om religionens roll i det sociala samhället, 
med tyngdpunkten på majoritetskyrkor i Europa. Forskarnas idéer kommer sedan 
diskuteras i ljuset av Bäckströms egna slutsatser i området. Detta innebär att 
analysen inte kommer göras utifrån endast en specifik teori, utan utgår ifrån en 
teoretisk förståelse av ämnet, som således blir det analytiska perspektivet.   

2.1. Presentation av teori 

2.1.1. Sekulariseringsteorier   
 
Att studera religionens framtid i ett samhälle som förändras, utvecklas och 
moderniseras har sedan länge varit ett stort intresseområde för religionssociologer. 
Anhängare till starka sekulariseringsteorier menar att religionens samhällsroll i 
den moderna världen ersatts av sekulära parter och religionen helt förpassas till 
den privata sfären (Furseth & Repstad, 2005). Dessa sociologers 
sekulariseringsteorier har mött omfattande kritik av senare religionsforskare, 
varpå sekulariseringsteorier har reviderats och omformulerats.  
 
För att söka svar på vad som händer inom religiösa organisationer i takt med att 
samhället utvecklas och förändras finns så kallade intern sekulariseringsteorier. 
En av dessa kan kopplas till religionssociologen Mark Chaves, och hans tankar 
om religiösa institutioner. Likväl var det inte Chaves själv som formade det 
teoretiska begreppet, utan det härrör från 1900-talets framstående 
religionsforskare Peter L. Berger och Thomas Luckmann (Furseth & Repstad, 
2005, s. 81). Chaves utvecklade sedan Berger och Luckmanns idé om den interna 
sekulariseringen.  
 
Thomas Luckmann var den första att använda föreställningen om intern 
sekularisering (Chaves, 1993). Han ansåg att intern sekularisering berodde på att 
de amerikanska kyrkorna anpassade hela sitt innehåll till ett moderniserat 
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samhälle och handlar därmed om institutionell differentiering. De religiösa 
institutionernas återinträde i samhället var ett resultat av att de antagit en sekulär 
roll. Peter L. Berger förde däremot fram att intern sekularisering var ett resultat 
av ett religiöst pluralistiskt samhälle (Chaves, 1993).  
 
Intern sekularisering har utsatts för omfattande kritik (Chaves, 1994). Kritiken har 
riktats mot att teorin innebar att alla religiösa organisationer försökte anpassa sig 
till det sekulära och moderna samhället genom att heliga värden och normer helt 
byttes ut mot sekulära. Den ansågs vara för bred. Den tidiga interna 
sekulariseringssynen sågs, av Chaves med flera, brista i religiösa organisationers 
faktiska variation. Den kritiserades även för sin avsaknad av kriterier för bland 
annat hur man praktiskt taget separerar sekulärt från religiöst. Intern 
sekularisering blev av många stämplad som en svag strävan att fylla glappen som 
lämnats av tidigare sekulariseringsteorier.  
 
Trots kritiken har Mark Chaves vågat sig på en utveckling av fenomenet. 
Samtidigt som han erkänt kritiken som rättfärdig menar han att Luckmann och 
Berger var medveten om att teorin vilade på en bristande empirisk grund. För att 
komma ifrån Luckmann och Bergers problematik menar Chaves att man måste 
rikta fokus från religion i allmänhet till att bli något mer specifikt. Han har 
därmed tydliggjort vad det faktiskt är som genomgår sekularisering (1994). 
Chaves utveckling innefattar en syn på intern sekularisering som ”[…] an issue of 
intraorganizational power within religious organizations.” (Chaves, 1993). 
Således kan Chaves interna sekulariseringsteori förklaras som en minskning av 
religiös auktoritet inom de religiösa organisationerna själva.  
 
Kritik har också riktats mot Mark Chaves förståelse av fenomenet. Bland annat 
skriver Beckford (2003, s. 47) att Chaves synsätt bara inkluderar etablerade 
religiösa organisationer och därmed inte kan ses som en allmängiltig teori om 
religion i dagens samhälle. Samtidigt intresserar han sig för att Chaves tankar om 
att sekularisering innebär att religiösa auktoriteter har fått mindre utrymme. 
 
En annan religionssociolog som har reflekterat över  religionens plats i dagens 
samhälle är José Casanova (Furseth & Repstad, 2005, s.138). I sin bok Public 
Religions in the Modern World (1994) för han stark kritik av tidigare 
sekulariseringsteorier och religiös differentiering. Differentiering innebär att 
kyrkans makt över samhället försvinner. Även om inte ett avståndstagande görs 
ställer han sig frågan om differentiering måste betyda att religionen förpassas det 
privata. Han kritiserar tanken på att modernitet innebär sekularisering, och 
religionens försvinnande från den offentliga sfären. Han menar istället att 
religionen tar sig ett nytt uttryck, men att det inte behöver betyda sekularisering 
per se (Furseth & Repstad, 2005, s. 138).  
 
Till skillnad från starka sekulariseringsanhängare framhåller Casanova att 
religiösa aktörer åter har bekräftat religionens betydelse i det offentliga 
sammanhanget, och att det därmed inte är frågan om att religionen i det moderna 
samhället förflyttas från det offentliga till det privata. För att förklara sin 
ståndpunkt gällande privatisering myntade han istället begreppet deprivatisering 
(Beckford, 2003, s. 61). Casanova poängterar att religionen aldrig har lämnat sin 
plats i det offentliga, tankar som den senare Berger också delar (Furseth & 
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Repstad, 2005, s. 138). Istället för att modernitet innebär sekularisering skapar 
den förutsättningar för religiösa värden att synas, där religiösa organisationer 
manifesterar sig socialt eller politiskt och på så sätt blir synlig i offentligheten, 
även rörande frågor som i grunden inte är religiösa (Beckford, 2003, s. 61). 
Casanova poängterar starkt att studerandet av religionens roll i det moderna 
samhället inte kan utgå ifrån teoretiska teorier utan måste studeras empiriskt 
(Furseth & Repstad, s. 149).  Med detta i åtanke följer i 2.1.2. en sammanfattning 
av de teoretiska slutsatser som dragits av religionssociologer som studerat 
religionens roll i det moderna samhället.  
 
Även Casanovas teori har fått ta emot kritik av Beckford (2003, s. 63), som menar 
att Casanovas skiljelinje mellan det ”privata” och det ”offentliga” är för skarp. Det 
innebär en exkludering av tanken att privatiserad religion kan ha inflytande över 
aspekter i samhället.  

2.1.2. Kyrkans plats i det moderna samhället   
 
Det finns många teoretiska idéer om Svenska kyrkans roll i samhället idag, och 
därmed ingen enkel förklaring. Med detta i åtanke följer här en sammanfattning av 
hur majoritetskyrkans roll i det offentliga sammanhanget diskuteras i Bäckströms 
et al. bok Welfare and Religion in the 21st Century Europé: Volume 2: Gender, 
Religions and Social Change. Även Anders Bäckströms teoretiska ståndpunkt 
kommer tas med i redogörelsen. Det teoretiska utgångsläge som ligger till grund 
hos Bäckström samt Bäckström et al. är på många sätt direkt användbart på 
materialet i denna uppsats, och kan förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse 
för kyrkans roll som samhällsaktör.  
 
Bäckström et al. (2011) är eniga med föregående religionssociologer, exempelvis 
José Casanova, som diskuterat religionens möjlighet till anpassning till det 
moderna samhället. Likväl distanserar de sig från att sekularisering är en bra 
beskrivning av detta. Bäckström et al. (2011) menar därmed att man idag inte bör 
använda begreppet religiös sekularisering utan istället hänvisa till religiös 
förändring, när man pratar om religiösa organisationers roll i moderna Europeiska 
samhällen. Med en sociologisk utgångspunkt tar Pettersson (2011) sig an 
europeiska majoritetskyrkors roll som välfärdsaktörer. Han skriver att problemet 
med idén om att kyrkan får allt mindre utrymme i samhället är att kyrkans 
position som vilken volontärorganisation som helst inte förs fram i ljuset. Denna 
förutsättning innebär att kyrkan har en framträdande position i det moderna 
samhället. Den kan närmare bestämt, bortsett från staten, ses som den största 
samhällsinstitutionen. Enligt Pettersson (2011, s. 31) har majoritetskyrkorna 
utvecklats till att på många sätt utgöra vilken volontärorganisation som helst, som 
därmed erbjuder välfärdsstöd åt staten. Även i samhällen där stat och kyrka har 
separerats har människor fortfarande en stark koppling till majoritetskyrkan och 
vice versa. Detta i och med att kyrkan genom historien haft en så markant position 
i samhället (Pettersson, 2011, s. 19).   
 
I den teoretiska utgångspunkt som Pettersson (Pettersson, 2011, s. 33) redogör för, 
har kyrkorna i sin volontärorganisationsroll, olika funktioner i relation till det 
välfärdssystem de verkar i. Dessa kan kategoriseras in under fyra varianter. 
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Antingen kan de ha en framträdande roll, där kyrkan ser till de grupper i 
samhället som är bortglömda och som bör prioriteras. Vidare kan kyrkan också ha 
en roll för att förbättra den redan befintliga välfärden i landet. En annan variant är 
att kyrkan försvarar mänskliga värderingar. Slutligen kan ett alternativ vara att 
kyrkan fungerar som en välfärdsleverantör, vilket i sin tur kan delas in i tre olika 
typer: huvudsaklig leverantör, kompletterande leverantör samt supplementerande 
leverantör. Som huvudsaklig leverantör erbjuder kyrkan en specifik typ av 
välfärd, som i huvudsak kommer från kyrkan. Om kyrkan och andra sidan 
erbjuder en tjänst som bygger på det som staten redan erbjuder ses det som 
kompletterande. Den sista varianten innefattar när kyrkan erbjuder en tjänst som 
fullt ut skiljer sig från den tjänst som staten redan erbjuder, och därmed blir 
tjänsten ett supplement till statens välfärdsservice.  
 
Bäckström har studerat religion i dagens samhälle från många synvinklar. En 
betydelsefull tes som Bäckström (2001) för fram är att den definition som 
begreppet religion får, bidrar till hur vi teoretiskt kan se på kyrkan som en typ av 
välfärdsutövare . Han menar, att i och med den pågående förändringen i samhället, 
kan inte religionen idag delas upp i substantiell (privat) respektive funktionell 
(offentlig) tro, utan är för tillfället utanför denna typ av religionsdefinition. En 
förändring som kyrkan gjort tas upp i boken Svenska kyrkan som välfärdsaktör i 
en global kultur: En studie av religion och omsorg (Bäckström, 2001). 
Förändringen innebär ett större fokus på frågor som rör mänskliga rättigheter, 
människovärde, demokrati, solidaritet och frihet. Det visar därmed på att den 
funktionella delen, den officiella eller allmänmänskliga, sätts i fokus före det 
substantiella, dvs trosinnehållet. Välfärdsarbetet, med fokus på socialt arbete, blir 
allt viktigare i samhället och det är en utveckling som Svenska kyrkan anammar 
(Bäckström, 2001, s. 31). Bäckström håller före att i dagens globaliserade 
samhälle, där mångfald ses som någonting positivt hamnar religion ”[…] bortom 
traditionella trosåskådningar.” (Bäckström, 2014, s. 19), och på så sätt blir 
majoritetskyrkan, i detta fall Svenska kyrkan, en viktig brobyggare för religioners 
möjlighet till en synlig plats i det offentliga sammanhanget.  

2.2. Arbetsmodell 
 
Denna undersökning utgår från det empiriska materialet, som sedan analyseras 
med hjälp av de teorier som presenterats ovan. Även om det är materialet som styr 
kommer det förstås utifrån teorierna. Det faktum att jag kommer röra mig mellan 
empiri och teori resulterar i en abduktiv ansats. Intentionen är nämligen inte att 
enbart dra slutsatser utifrån det empiriska materialet, utan att göra detta med hjälp 
av teorierna. Som Ahrne & Svensson skriver är teorins syfte att ge en analytisk 
blick på det empiriska materialet (2011, s. 188). För att kunna göra en så objektiv 
analys som möjligt har jag därmed för avsikt att utgå ifrån några specifika 
grundföreställningar inom teorierna. Utifrån dessa ämnar jag skapa så kallade 
analysfrågor, vilka ska fungera för att ställa frågor till materialet och sedan 
förhoppningsvis hjälpa mig att nysta ut det som är relevant för att svara på min 
frågeställning.  
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José Casanovas samt Thomas Luckmann, Peter L. Berger samt Mark Chaves teori 
avses användas för att analysera kyrkans eventuella sekularisering inom 
organisationen samt i relation till samhället, och vad Svenska kyrkans flykting- 
och integrationsarbete kan säga om detta. Chaves poängterar att för att kunna 
avgöra om en religiös institution har genomgått sekularisering måste man 
undersöka de aktiviteter som erbjuds. Med detta i åtanke kommer jag analysera 
mitt material utifrån de olika aktiviteter som församlingarna tillhandahöll i 
bemötandet av flyktingar 2015.  
 
Vad som Chaves (1993, 1994) lyfte fram som ett av den interna sekulariseringens 
tidiga problem, är att den inte innehåller några kriterier för vad som räknas som 
sekulärt respektive religiöst. Därmed ämnar jag kategorisera materialet utifrån 
aktiviteter som kan förstås vara baserade på en tydlig religiös grund respektive 
aktiviteter som kan anses ha en sekulär grund. För att förtydliga, kommer religiös 
specifikt innefatta protestantisk kristendom. José Casanovas teori ska också utgöra 
ett utgångsläge, närmare bestämt i analysen av kyrkans relation till staten. Jag har 
operationaliserat hans deprivatisering till att innefatta vad flyktingarbetet kan säga 
om Kyrkans politiska och samhälleliga röst.  
 
I analysen har jag också för avsikt att finna de enheter som förklarar vilken 
samhällsfunktion Svenska kyrkan fyller för det svenska samhället idag. Det 
kommer göras utifrån hur jag genom materialet förstår Svenska kyrkans relation 
till staten. Här kommer jag utgå ifrån Petterssons teoretiska utveckling av 
volontärorganisationer allmänhets varierade välfärdsfunktioner som därmed 
appliceras på kyrkans organisation. Frågan gällande Svenska kyrkans roll som 
samhällsaktör kommer därmed besvaras utifrån en analys av dessa olika 
kategorier som presenterats i 2.1.2.. Kyrkans roll som samhällsaktör kommer även 
analyseras utifrån huruvida den funktionella, dvs den allmäninriktade, delen sätts i 
fokus före det substantiella, dvs trosinnehållet. För att söka svar på 
frågeställningen om Svenska kyrkans plats i samhället kommer den 
sammanfattande teoretiska förståelsen fungera som utgångspunkt.   
 
För genomförandet av analysen kommer jag alltså utgå ifrån analysfrågor, vilka 
skapats med avstamp i teorierna. Jag har således formulerat följande analysfrågor: 
 

• Vilka aktiviteter har en tydlig kristen grund? 
• Vilka aktiviteter utgår ifrån en sekulär grund? 
• Vad fokuserar man på i verksamheterna?  
• Kan graden av frivilligt engagemang ses som omfattande? 
• Finns det aktiviteter som enbart erbjuds av Svenska kyrkan? 
• Har kyrkan aktiviteter som samtidigt erbjuds av staten?  
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Kapitel 3 Metod 

Det här kapitlet innehåller en beskrivning av den metod jag har använt mig av för 
min undersökning och hur jag har analyserat materialet, vilket även innefattar hur 
kategorierna har skapats utifrån den aktuella teorin. Jag redogör även för de 
validitetskriterier som är väsentliga att reflektera över.   

3.1. Systematisk textanalys och tillvägagångssätt  
 
För genomförandet av analysen har jag en så kallad abduktiv ansats. Det innebär 
att utgångspunkten för den systematiska textanalysen är induktiv, varpå jag 
kopplar på teorin. En kombination av en induktiv- respektive deduktiv ansats  
resulterar i en abduktiv ansats. Den strategi jag har för avsikt att följa är editing 
analysis style. (Malterud, 2014, s. 113). Således kommer jag genom materialet 
identifiera enheter som sedan utvecklas till definitiva kategorier. I och med att 
denna typ av analys innebär att kategorierna formas utifrån materialet möjliggör 
det för mig att plocka ut det betydelsefulla ur massan.  

 
Eftersom jag har för avsikt att analysera ett textmaterial har jag valt att använda 
mig av systematisk textkondensering, vilket lämpar sig för editing analysis style. 
Det är en analysmetod som utgår ifrån fenomenologisk analysmetod, och i likhet 
med detta beskriver Malterud denna metod som ett sätt för forskaren att leta efter 
aspekter och väsentliga kännetecken för de företeelser som studien avser 
behandla. Den egna förståelsen ska sättas åt sidan till förmån för en teoretisk 
utgångspunkt. Det är gynnsamt för att analysera materialet utan att de egna 
tolkningarna ska utgöra riktlinjerna. Systematisk textkondensering innefattar fyra 
steg, vilket är följande: ”1) att få ett helhetsintryck, 2) att identifiera 
meningsbärande enheter, 3) att abstrahera innehållet i de enskilda meningsbärande 
enheterna, och 4) att sammanfatta betydelsen av detta” (Malterud, 2014, s. 116).  

 
För min analys ska jag följa Systematisk textkondensering steg för steg. I enhet 
med detta kommer jag således börja med att bekanta mig med det material jag 
ämnar analysera. Malterud menar att det handlar om att få ett sammanfattande 
intryck, där tänkbara teman kan synliggöras. Därmed är det ett stadie där jag 
enbart kommer läsa igenom materialet utan att aktivt börja formulera kategorier. 
När materialet är genomläst kommer jag börja formulera preliminära teman. 
Malterud (Malterud, 2014) anser att man till en början bör hålla sig till mellan tre 
till sex preliminära teman, vilket jag tänker ha i åtanke. Som förstått utifrån 
stegbeskrivningen ovan blir nästa fas att identifiera meningsbärande enheter 
(Malterud, 2014, s. 119). Det handlar om att sortera ut de delar i materialet som är 
relevant för att hjälpa mig att svara på min frågeställning. Utgångspunkten för 
sorteringen kommer vara  de tre till sex preliminära teman som jag skapat i det 
första steget. Vid det här laget är jag framme vid själva kodningen av materialet, 
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vilket innebär att jag metodiskt börjar sortera in delar av materialet i de befintliga 
teman från första fasen. De preliminära teman kommer bearbetas och 
omformuleras allteftersom kodningen fortskrider, där de teman som är relevanta 
för studien slutligen blir kvar (Malterud, 2014, s. 120). Följaktligen ska de 
kvarstående teman utgöra mina definitiva koder, där jag har samlat de 
enhetsbärande enheterna från texten. Fortsättningsvis, vid metodens tredje fas har 
jag för avsikt att formulera varje enskild kodgrupp från dess konkreta natur till att 
bli något abstrakt, och som därmed kan säga mig någonting om hur jag kan förstå 
kyrkans flyktingarbete. Efter det kommer jag  vidare sortera in koderna i 
subgrupper, vilket gör att jag sedan kan formulera en sammanfattning om vad som 
kan sägas utifrån respektive subgrupp. Den sista fasen i mitt kodningsarbete blir 
att rekontextualisera, det vill säga att jag ska sätta ihop sammanfattningarna till en 
hel text, där de enskilda subgrupperna presenteras var för sig under olika rubriker. 
Här ska de olika enheterna bli en text som kan spegla det för studien relevanta 
utifrån den ursprungliga och mer omfattande texten. Därför gäller det att metoden 
flyter på som den ska, för att göra rättvisa åt materialet.  

3.2. Forskningsrelation  
 
Enligt Malterud (2014, s. 45) påverkar forskaren alltid det material som hen 
jobbar med. För att förstå hur detta tar sig uttryck bör man vara medveten om 
forskarens utgångspunkt, det vill säga faktorer så som yrke, motiv och personliga 
erfarenheter. Varje forskare är en egen individ, med en egen förförståelse och 
intressen kommer olika forskare aldrig analysera ett material på exakt samma sätt. 
Eftersom forskaren själv är ett viktigt verktyg för att undersökningens analys är 
det viktigt att läsaren får veta hur forskaren i fråga förhåller dig till materialet 
(Malterud, 2014, s. 48). För forskaren handlar det därmed om att ta reda på var 
man står, vilket som är ens egen roll och vilket inflytande det genererar i.  
 
När det kommer till kvalitativ forskning är det framför allt grundläggande att 
forskaren försöker förstå hur hens egen förförståelse påverkar. Emellertid menar 
Ahrne & Svensson (Ahrne & Svensson, 2011) att det inte är unikt för kvalitativ 
forskning, eftersom ingen vetenskaplig forskning någonsin kan vara helt objektiv. 
Snarare handlar det om att forskaren ska välja en teori som gör att hen kan ta ett 
kliv tillbaka, och granska materialet med den egna förförståelsen förhoppningsvis 
lite i bakgrunden. Med utgångspunkt i detta har jag därmed för avsikt att försöka 
förstå mitt material utifrån en teoretisk bakgrund, och ett akademiskt närmande, 
och därmed lägga min egen förförståelse åt sidan. Jag kommer ta på mig de 
teoretiska glasögonen och på så sätt ta mig an materialet och analysen.  

 
Alltjämt, vad kan jag då säga om min egen forskningsrelation till ämnet? Jag är 
medlem i Svenska kyrkan, döpt och konfirmerad och har varit aktiv inom olika 
aktiviteter upp till sena tonårstiden. Jag har även jobbat en del med 
barnverksamhet inom min församling. Därmed har jag en förförståelse för hur 
verksamheten i kyrkan fungerar och hur olika aktiviteter kan se ut. Vidare har jag 
även jobbat med flyktingar inom verksamheter. Det har varit både betalt arbete i 
undervisningssyfte, men framför allt har det utgjorts av volontärarbete för olika 
organisationer. Således har jag rört mig på flera områden i samhället som berör 
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flyktingarbete, och ser därmed att jag har en bra överblick över detta. Detta skulle 
kunna ses som problematiskt i och med att jag redan har en stor förförståelse för 
ämnet. Likafullt ser jag att jag har en god relation till ämnet, eftersom jag förstår 
mig på hur arbete med flyktingar fungerar både i offentlig sektor och bland 
volontärorganisationer. Jag ser heller inte själva flyktingarbetet som huvudfrågan 
av min undersökning, utan mer som ett bra exempel som kan visa på hur kyrkans 
roll som samhällsaktör kan ta sig uttryck. I och med att jag just nu inte är aktiv 
inom Svenska kyrkan, men samtidigt har en god förståelse för hur organisationen 
fungerar ser jag min utgångspunkt som gynnsam. Därmed, i och med den 
förförståelse jag har är det viktigt att jag under arbetets gång ständigt är medveten 
om detta, och de konsekvenser det kan mynna ut i.   

3.3. Validitetskriterier 
 
Reflektion över studiens validitet är grundläggande för all typ av forskning. 
Enkelt uttryckt betyder validitet att studien mäter det som den avser mäta 
(Malterud, 2014, s. 217). Att analysera hur forskaren gått tillväga, alltså den 
metod som använts, innebär således att man reflekterar över huruvida metoden 
möjliggör att studien svarar på de validitetskrav som ställs. Validitetskraven ska 
fungera för att avstämma att studien beskriver och förklarar det den har för avsikt, 
och påstår sig beskriva och förklara.  
 
Den interna, likväl som den externa validiteten är viktig att utvärdera arbetet ifrån. 
Det förstnämnda uppmärksammar frågan över huruvida metoden och materialet 
gör det möjligt att förstå det som avses studeras. Extern validitet berör i vilka 
sammanhang som undersökningen är relevant. Man ställer sig frågan hur 
generaliserbar slutsatserna är, och för vem de är relevanta. Detta kan också kallas 
för pragmatisk validitet, och handlar helt enkelt om studiens användbarhet 
(Malterud, 2014, s. 224). Det handlar om att jag måste reflektera över hur min 
studie kan vara relevant för området. Vidare, den textkondensering som denna 
uppsats bygger på innebär att delar i texten ska samlas in, där dessa delar sedan 
ska rekontextualiseras, alltså formas till en helhet som rättvist ska spegla det 
ursprungliga innehållet i materialet. Ett krav bör vara att reflektera över huruvida 
studien presenteras på ett välformulerat sätt, så att det når fram till läsaren. Detta 
utgör den kommunikativa validiteten, och kan ses som grundläggande för all 
annan validitet likaså, eftersom det grundläggande är att texten måste förstås. 
Förenklat handlar det om att förmedla budskapet till läsaren, där alla delar i 
uppsatsen tas i beaktning.  
 
Vidare, som tidigare nämnts har denna uppsats en abduktiv ansats, vilket betyder 
att den till att börja med styrs av materialet, snarare än på förhand givna teoretiska 
kategorier. Likväl kommer den teoretiska utgångspunkten ligga till grund för 
analysen, och därmed minskar risken för att min egna förförståelse och påverkan 
blir för stor. Samtidigt som denna metod lämpar sig för att upptäcka nya begrepp 
bör man vara vaksam på att inte stiga utanför det teoretiska ramverk man skapat 
(Malterud, 2014, s. 114). Det är bland annat det som gör att en beskrivning av mitt 
eget förhållande till ämnet är viktigt att skriva ut.  
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De validitetskriterier som jag kommer förhålla mig till är således pragmatisk 
validitet, kommunikativ validitet samt validitet kring mitt samt studiens 
perspektiv.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

I följande avsnitt redovisas de resultat som framkommit av analysen. I detta 
kapitel kommer jag således sammanfatta hur de fem aktuella församlingarnas 
flyktingmottagande 2015 såg ut. Jag ämnar redogöra för hur församlingarnas 
aktiviteter och mottagande framkommer i den fallstudie som Svenska kyrkan 
gjorde på dessa församlingar. Jag har delat in resultatet utifrån de kategorier som 
skapades i analysen. Syftet med att disponera presentationen av resultatet på detta 
vis är att det ska ge en transparens av innehållet och på så sätt öka validiteten i 
min uppsats.  

4.1. Resultat från fallstudierna  
  
Jag har delat in resultaten i följande kategorier: 
 
Samverkan med övriga samhället: Enligt fallstudierna (Hellqvist & Sandberg, 
2017, s. 37–79) från de fem församlingarna finns det i bemötandet av flyktingar 
samarbete med olika institutioner i samhället. Samtliga församlingar har någon 
form av gemensamt arbete med det övriga samhället. I vissa fall har kyrkans 
flyktingarbete startat genom att kommunen hört av sig till kyrkan och bett om 
hjälp med flyktingmottagandet, och i andra fall har kyrkan hakat på kommunens 
befintliga integrationsarbete. Fallstudierna visar också att det finns församlingar 
som själva varit upphov till integrationsarbetet i sin kommun, men även där har 
både kommun och andra volontärorganisationer varit delaktiga i någon form av 
gemensamt syfte.   
 
Samverkan har tagit sig uttryck på olika sätt. Bland annat har offentliga aktörer, så 
som representanter från polis, räddningstjänsten och socialkontoret, funnits med i 
arbetet. De har bidragit med samhällelig information till de nyanlända. Det har 
även manifesterats genom gemensam språkundervisning, med kommun eller 
annan organisation. Utflykter har också gjorts i samspel med offentliga aktörer. 
En av församlingarnas verksamhetschefer betonar starkt viken av att bygga 
relationer. Det förekommer också arbete med ensamkommande barn, där 
kyrkoherden i en aktuell församling betonar att det sker i samverkan med 
kommunen, och att kyrkans syfte inte är att ”tränga sig in” på kommunens 
område.  
 
Verksamma/personal: I församlingarnas flykting-och integrationsarbete finns det 
både anställda, praktikanter, bidragsanställda samt frivilligarbetare. De anställda 
består av präster, diakoner och församlingspedagoger. Fallstudierna visar att några 
församlingar anställt en person som specifikt jobbar med kyrkans arbete med 
nyanlända och diakon samt verksamehtschef har en betydande roll. Kyrkans 



 19 

volontärer består av både de som har en bakgrund i församlingen men också 
människor som inte varit aktiv i kyrkans tidigare verksamheter. 
 
Aktiviteter: Här följer resultaten av de aktiviteter som framkommer i fallstudierna, 
sorterade in under religiösa, religiösa eller sekulära respektive sekulära aktiviteter.  
 
Religiös aktivitet: Församlingarnas aktiviteter för integration och nyanlända, som 
kan kopplas till kristen tro är andlig vård, religiösa samtal, själavård, bibelstudier 
på främmande språk samt gudstjänst. Den andliga vården handlar bland annat om 
att ta hand om de flyktingar som konverterat till kristendom, men det finns även 
uttryck för själavårdssamtal med präst. En församling uttryckte även vikten av 
kyrkokören som aktivt öppnat upp sig för nyanlända. Det framgår att den kristna 
tron är ett centralt samtalsämne, både med kristna och muslimska flyktingar.  
 
Religiös eller sekulär aktivitet: De aktiviteter som skulle kunna vara antingen 
religiösa eller sekulära innefattar allt ifrån individuell rådgivning och psykosocialt 
stöd till öppna förskolor i kyrkans regi. Aktiviteterna består till stor del av 
mötesplatser och individuella- samt gruppsamtal med både ”vanliga” ortsbor och 
professionella.  
 
Sekulär aktivitet: De sekulära aktiviteterna utgörs av språkträffar, där syftet är att 
de nyanlända ska lära sig/förbättra det svenska språket. En genomgående aktivitet 
var språkkafé, där flyktingar och etablerade svenskar möts för att träna på det 
svenska språket, samtala och där de asylsökande får möjlighet att få hjälp med 
byråkratiska ärenden. Andra icke-religiösa aktiviteter är konstträffar, matlagning 
samt möjlighet att spela pingis och biljard mm. Det har även anordnats 
klädinsamlingar. Det uttrycks att församlingar varit engagerade i bostadssökande 
och stöd vid asylprocessen.  
 
Integration/mottagande: Församlingarnas arbete går i mångt och mycket ut på att 
de nyanlända ska komma in i samhället. Flertalet av de aktiviteter som nämnts 
ovan, så som bland annat infoträffar, kompisverksamhet och språkkafé, är 
kopplade till integration i samhället. I en av församlingarna lyfts kyrkokören fram 
som en integrationsarena. Man har arbetat aktivt för att få in människor på 
arbetsmarknaden, genom att med hjälp av bidrag erbjuda anställning i 
församlingen. Vad som genomgående uttrycks är att verksamheten är öppen för 
alla, inte bara nyanlända. Människorna som kommer på aktiviteterna är av 
blandad social bakgrund/ställning, etnicitet och består av både kristna och 
muslimer. 

4.2. Sammanfattning av resultat 
 
I undersökningen framkommer det att församlingarnas arbete överlag ter sig 
väldigt likartat. Man anordnar aktiviteter för alla, både ortsbor och nyanlända, 
som utgörs av allt ifrån hjälp med byråkrati till skapande aktiviteter och 
studiebesök. Flera av församlingarna har omfattat samarbete med kommunen och 
andra offentliga aktörer. Mycket av verksamheten fungerar tack vare både 
anställda, praktikanter och volontärer, och församlingar har även anställt 
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flyktingar i sin organisation. Verksamheterna utgörs av aktiviteter med religiös 
grund likväl som aktiviteter som inte kan kopplas till den kristna tron per se. Det 
ter sig som att kyrkans flyktingmottagande bidragit till en positiv känsla av 
gemenskap både inom församlingen men också i samhället i stort.  

4.3. Analys 
 
Denna del utgörs av en analys av de resultat som framkommit i materialet. Först 
kommer ett avsnitt om hur materialet kan analyseras utifrån sekulariseringsteorier, 
varpå 4.2.2. innefattar en analys om kyrkans roll i samhället, utifrån teorier om 
religionens organisatoriska position i samhället.  

4.3.1. Sekularisering inom Svenska kyrkans organisation 
 
Inledningsvis, tycks det som att kyrkans flyktingmottagande utgick ifrån en till 
synes relativt sekulär ansats, med stort fokus på integration. Det uttalade syftet var 
inte att missionera, predika den kristna läran och få fler medlemmar via 
flyktingarna. Istället handlade det framför allt om att hjälpa de nyanlända in i 
samhället och integrera dem med lokalbefolkningen. Mark Chaves (1993) interna 
sekularisering fokuserar på den religiösa auktoritetens minskade påverkan på vad 
som sker inom den religiösa organisationen. Materialet visar att kyrkans 
verksamhetschef, diakon och församlingspedagog varit drivande i arbetet och för 
hur verksamheten tagit sig uttryck. Materialet ger dock ingen tydlig information 
om hur mycket församlingens präster påverkat flyktingmottagandets utformning. 
Vad som relevant framgår är att det finns möjlighet till själavårdssamtal med 
präster, men det betyder inte att det är kristen själavård per se.  
 
Likafullt fanns präster med i verksamhetens aktiviteter som bland annat 
samtalspartner. Den kristna tron och andlighet är ett centralt samtalsämne, men av 
materialet kan man inte veta om det är under ledning och initiativ av prästen. 
Prästens roll kan därmed mer förstås som en möjlig samtalspartner för 
flyktingarna, i både religiösa och sekulära frågor. I likhet med  Chaves teori kan 
detta ses som att prästens funktion förflyttats från att bestå av mission och 
predikande till att generella själavårdande samtal, vilket kan förklara en viss 
inomorganisatorisk sekularisering. Detta skulle även kunna kopplas till det faktum 
att alla är välkomna till flyktingverksamheten. Även icke-kristna kan därmed gå 
till kyrkans verksamhet och få möjlighet att bland annat möjlighet till 
professionellt samtal, men som likväl inte är religiöst. På så sätt kan ett mer 
sekulärt antagande öppna upp för fler deltagare i verksamheten.  
 
Vidare, som Chaves starkt poängterar måste man förstå kyrkans aktiviteter som en 
uppdelning mellan vad som avses vara sekulärt respektive religiöst. Den 
uppdelning som gjordes var därför baserat på aktiviteter som hade ett tydligt 
kristet budskap, aktiviteter som kunde vara både kristet eller sekulärt samt 
aktiviteter som hade en uppenbar sekulär utgångspunkt. Det framgår i materialet 
att de aktiviteter som församlingarna erbjuder i sin flyktingverksamhet utgörs av 
alla tre kategorierna. Likväl skulle större delen av verksamheten kunna kopplas 
till sekulär eller kristen eller sekulär aktivitet, i och med att det största fokus på att 
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förbereda de nyanlända på ett liv i det svenska samhället. Det utgörs av ett 
samhällsintegrerande och är således till stor del sekulärt.  
 
Emellertid betyder det inte att den religiösa eller kristna aspekten sätts åt sidan, 
men det är inte det som officiellt framställs som det prioriterade i bemötandet av 
flyktingar. Samtidigt som man välkomnar de nyanlända  till bland annat 
kyrkokörens träffar finns det inget krav på att vara kristen, och kan därmed 
fortfarande tolkas som framför allt en vilja att integrera. Även de fall där 
församlingen börjat med gudstjänster på andra språk, var detta efter att flyktingar 
självmant sökte sig till den religiösa delen. Till synes var den religiösa delen 
därmed inte det som officiellt välkomnade till verksamheten.   
 
Luckmann och Bergers idé om intern sekularisering bygger på tanken att en 
anpassning oundviklig för att kyrkan ska överleva det moderna samhället. En 
anpassning bör ske för att det överhuvudtaget ska vara möjligt för kyrkan att ta en 
plats i det offentliga sammanhanget, samt att det ska gå att samverka med andra 
offentliga aktörer. I och med att det i fallstudierna framkommer att Svenska 
kyrkans församlingar till stor del samarbetar med både kommun, offentliga organ 
och andra organisationer kan kyrkans till synes integrationsfokuserade 
positionering förstås utifrån denna aspekt av intern sekularisering. Flyktingfrågan 
var vid den tidpunkten mycket aktuellt i samhället och att kyrkan snabbt tog sig an 
uppgiften visar på en medvetenhet, och vilja att följa med vad som händer i 
samhället. Resultatet kan på det sättet stämma överens med denna tes om hur 
kyrkan manifesterar sin roll sekulärt.  
 
Ovanstående kan även relateras till José Casanovas (1994, s. 57-58, 65-66)  teori 
om deprivatisering. Sett ur det teoretiska perspektivet kan religiösa organisationer 
ta sig ett nytt uttryck i det moderna samhället, och tydliggöra politiska eller 
sociala åsikter framför religiösa. I och med att flyktingkrisen var en samhällsfråga 
som var på tapeten 2015, kan kyrkans engagemanget för det utgöra en sådan 
ståndpunkt. Casanova menade att deprivatisering kunde frånkommas om de 
religiösa organisationerna engagerar sig i debatter i den offentliga sfären 
(Beckford, 2003, s. 61). Det faktum att kyrkan tog en stark ställning i 
flyktingfrågan 2015, och manifesterade detta genom en omfattande verksamhet, 
skulle kunna förstås utifrån Casanovas teori.  
 
I enhet med Bergers syn på intern sekularisering som ett resultat av den religiösa 
pluralismen, tycks det som att Svenska kyrkan gynnas av att fokusera på sekulära 
aktiviteter, eller aktiviteter som i huvudsak inte ter sig som kristna. Enligt Chaves 
(1993) menade Berger att, för att locka till sig fler medlemmar måste kyrkorna 
anpassa sig till det sekulära samhället. Vad som framkommer i materialet är att 
människor som inte tidigare deltagit i kyrkans verksamhet under denna tid sökte 
sig till församlingarna för att volontärer i flyktingarbetet, eller bara medverka i 
aktiviteterna. Att församlingarna snabbt svarade på det behov som fanns i 
samhället, och engagerade sig i en aktuell samhällelig, och till synes sekulär, fråga 
kan enligt Bergers teori vara en anledning till att människor sökte sig till kyrkan.  
 
Alltjämt, även om det huvudsakliga fokus ligger på att integrera flyktingarna i 
samhället erbjuder församlingarna även religiösa aktiviteter. Det framgår på 
Svenska kyrkans hemsida (2017d) att man utför samhälleliga tjänster utifrån en 
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kristen utgångspunkt som bland annat innebär att man hjälper sina medmänniskor. 
Om man utgår ifrån att Svenska kyrkans flyktingmottagande grundar sig i kristna 
värderingar, även om själva aktiviteterna inte är uttalat kristna, blir både teorin om 
deprivatisering samt intern sekularisering passande, men möjligen kan den 
förstnämnda förklara just detta bättre. Chaves teori är till stor del beroende av de 
aktiviteter som bedrivs, och den roll religiösa auktoriteter har, medan Casanova 
betonar att den förändrade kristna rösten kan ta sig uttryck genom bland annat 
politiskt engagemang.  

4.3.2. Kyrkan som en organisation i samhället  
 
Hur kan då flyktingmottagandet utgöra ett exempel på den roll kyrkan har i 
samhället? Till att börja med är Petterssons (2011) åsikt om att majoritetskyrkor 
idag kan ses som vilken volontärorganisation som helst relevant. I och med att det 
framgår i materialet att församlingarna bedriver öppna förskolor, har 
språkundervisning, erbjuder professionell psykologiskt stöd, hjälper migranter 
med officiella papper från myndigheter och byråkrati, har kontakt med 
migrationsverket, hjälp vid bostadssökande osv. är det tydligt att Svenska kyrkan 
har en roll som välfärdsleverantör. Detta har analyserats utifrån de olika alternativ 
som kyrkan kan agera välfärdsleverantörer på: huvudsaklig leverantör, 
kompletterande leverantör samt supplementerande leverantör.  
 
Utifrån vad som framgår i materialet är kyrkornas välfärdsuppdrag beroende av 
flyktingarbetets utgångspunkt. Det fanns fall där kyrkan blev tillfrågad av 
kommunen att starta upp en flyktingverksamhet, likväl som det fanns fall där 
kyrkan var den som tog initiativ i ett till synes bristande område. Alltjämt kan 
arbetet överlag kategoriseras som kompletterande eller supplementerande. Kyrkan 
har utgått ifrån statens välfärdsutbud och bidragit till att fylla relevanta luckor. 
Dock, eftersom kyrkans roll som välfärdsleverantör i denna uppsats analyseras i 
ljuset av flyktingmottagandet specifikt, är det viktigt att tydliggöra att 
flyktingkrisen möjligtvis kan utgöra en unik situation. I regel tar Svenska kyrkan 
på sig rollen som kompletterande välfärdsleverantör till Sveriges redan befintliga 
välfärd (Pettersson, 2011:37). Flyktingkrisen innebar en utmaning för samhället 
och därmed skulle situationen kunna ses som en avvikelse. De resurser som inte 
tillhandahölls av staten kunde kyrkan ge, ibland med samarbete med kommun och 
andra aktörer.  
 
Anmärkningsvärt är att asylsökande vuxna får språkundervisning av staten först 
vid tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd, och endast tillgång till akut sjuk- 
och tandvård (Migrationsverket, 2017). Därmed fick bland annat Svenska kyrkan 
en roll för att tillhandahålla psykologisk hjälp samt språkundervisning till 
asylsökande. Det innebär, om man analyserar det utifrån samhället i stort, att 
kyrkan antog en kompletterande roll, men ser man det utifrån särskilt 
flyktingmottagandet var kyrkan i vissa fall även en huvudsaklig leverantör. Allt 
som erbjöds av kyrkan tillhandahölls inte av staten.  
 
Bäckström (2001) menar att religionen idag hamnar utanför traditionella syften 
och det allmänna funktionella blir viktigare än det substantiella trosinnehållet. 
Frågor som rör mänskliga rättigheter och människovärde blir viktigare. Denna 
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tanke stärks av att församlingarnas flyktingbemötande fokuserar på integration 
och att flyktingarna ska känna sig välkomna, och inte på att omvända flyktingar 
eller främst predika den kristna läran. I enhet med det Bäckström (2001) skriver 
får kyrkan, genom att lägga fokus på ett aktuellt socialt arbete, en position i det 
offentliga sammanhanget.  

4.3.3. Slutsatser 
 
Syftet med min analys var att undersöka hur Svenska kyrkans position i det 
moderna samhället kan förstås utifrån hur dess flyktingverksamhet under 2015 såg 
ut. Följande kommer jag, med avstamp i min frågeställning, redogöra för de 
slutsatser jag har dragit av att teoretiskt analysera mitt material. Jag har här endast 
för avsikt att presentera de slutsatser som dragits och inte ta upp teoriernas för- 
respektive nackdelar till diskussion. Detta kommer jag istället göra i den 
teoretiska reflektion som kommer i kapitel 5.  
 
Till att börja, analyserade jag materialet med hjälp av intern sekularisering samt 
deprivatisering. Som jag ser det kan båda teorierna till viss del förklara hur 
kyrkans sekularisering, eller icke-sekularisering, tar sig uttryck i fallstudierna. 
Likväl finns det begränsningar i både teori och den information som materialet 
tillhandahöll. Casanovas teori om deprivatisering möjliggör en förklaring av att 
församlingarna antog en till synes sekulär röst gällande flyktingmottagandet 2015. 
Materialet visade att kyrkans främsta fokus låg i att integrera människor och 
förbereda de nyanlända för ett liv i det svenska samhället. Denna till synes 
sekulära röst, det sociala och politiska ställningstagandet kan förklaras utifrån 
Casanovas teori.  
 
Likafullt kunde vissa delar av den interna sekulariseringsteorin även svara på 
huruvida organisationen genomgått en sekularisering. Religiösa auktoriteters roll 
som samtalspartner, inte nödvändigtvis i kristen bemärkelse, kan visa på att det 
skett en inomorganisatorisk sekularisering. Samtidigt, i och med bristande 
information om prästernas roll är det svårt att dra tydliga slutsatser utifrån Chaves 
perspektiv av intern sekularisering. Därmed har intern sekularisering av 
Luckmann och Berger fungerat för att analysera andra delar.  
 
Vidare förekom det aktiviteter kopplat till den kristna tron och andlighet, men till 
vilken grad får vi inget svar på. Vad som däremot förstås av den tidiga versionen 
av intern sekularisering är att kyrkan genomgått en viss förändring inom sin 
organisation, där man anpassat verksamhetens officiella ansikte till dagens 
samhälle. Med dessa teoretiska glasögon kan man alltså se att det faktum att 
kyrkan tog sig an ett omfattat flyktingarbete med fokus på integration kan 
innebära att organisationen låter verksamheten passa in i det sekulariserade 
samhälle som den verkar i. Betoningen bör ligga  på officiellt, eftersom det kräver 
en närmare granskning av de bakomliggande intentionerna av aktiviteterna, samt 
att man än tydligare definierar vad som är kristet. Kan exempelvis de andliga 
samtalen, själavårdssamtalen, samtalen om kristendom och samtalen under 
språkkaféerna fastställas som sekulärt eller kristet?  
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Sammanfattningsvis kan de både teorierna svara på att hur kyrkan offentligt 
presenterar sin verksamhet och sitt ställningstagande, visar på en sekulär offentlig 
anpassning till det samhället man är verksam i.  
 
 
Min frågeställning utgjordes av en vilja att förstå hur Svenska kyrkans bemötande 
av flyktingar 2015 kan belysa den roll kyrkan har i det nutida svenska samhället, 
utifrån teorier om sekularisering och deprivatisering. Det sätt som Pettersson 
beskriver majoritetskyrkor som volontärorganisationer kan utgöra en 
förklaringsmodell för Svenska kyrkans roll i samhället, och därmed svara på hur 
kyrkans bemötande av flyktingar 2015 kan förstås. Närmare bestämt visar 
materialet att församlingarna finns till hands för att både bidra med 
kompletterande välfärd till det staten erbjuder, men att Svenska kyrkan även fick 
agera första-hands-leverantör. Således kan man förstå att, även om stat och kyrka 
är separerade, har kyrkan en viktig position som volontärorganisation och som 
välfärdsstödjare till staten.  
 
Det faktum att församlingarna hade omfattande samarbete med kommun och 
resterande samhälle visar på att Svenska kyrkan har viktig position i samhället. 
Att kommunen i vissa fall sökte sig till Svenska kyrkans församling när de inte 
kände att deras egna resurser inte räckte till tydliggör den starka relation mellan 
stat och majoritetskyrka, som Pettersson (2001) tar upp.  
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Kapitel 5 Diskussion 

Detta kapitel innehåller till att börja med en teoretisk reflektion, där jag diskuterar 
vilken uppgift teorin har haft under mitt arbete, samt de för- och nackdelar jag kan 
se att mitt teoretiska utgångsläge har. Efterföljande avsnitt kommer bestå av en 
metodisk reflektion, där den använda metodens styrkor samt svagheter förs i 
ljuset. Det innefattar även en reflektion kring de validitetskriterier som jag 
åskådliggör i kapitel 3.4.. Därefter följer en empirisk reflektion, vilken utgörs av 
en jämförelse av mina slutsatser och de slutsatser som lyftes fram i 
forskningsgenomgången. Slutligen kommer den sista delen innehålla allmän 
avslutande diskussion kring min undersökning.  

5.1. Teoretisk reflektion  
 
Inledningsvis har intentionen varit att låta teorin fungera som en 
förklaringsmodell över hur Svenska kyrkans roll i samhället kan förstås utifrån 
kyrkans bemötande av flyktingar 2015. Syftet har varit att analysera hur kyrkans 
agerande i flyktingkrisen 2015 skulle kunna förklaras utifrån de givna teorierna. 
Värt att uppmärksamma är mitt ordval av ”skulle kunna förklaras”. Vad jag menar 
är att denna förklaring inte är allmängiltig, utan en utgörs av några möjliga 
förklaringar bland många andra. Precis som alla teorier fanns det brister som 
gjorde att vissa aspekter lämnades utanför analysen. Däremot inte sagt att andra 
teorier hade fungerat bättre för studien, men de hade troligtvis resulterat i andra 
slutsatser. Exempelvis skulle ett mer individbaserat sekulariseringsperspektiv 
generera i andra slutsatser eftersom min undersökning koncentreras kring Svenska 
kyrkan som organisation.  
 
Jag valde att utgå ifrån sekulariseringsteorier för att undersöka hur Svenska 
kyrkan utvecklats på en organisatorisk nivå. Idéen väcktes i ett tidigt stadie, redan 
när jag kände ett intresse för att studera Svenska kyrkans samhällsroll. En 
reflektion över de till synes sekulära verksamhetsutbud som församlingar inom 
Svenska kyrkan hade, fick mig att börja fundera över om detta innebar att kyrkan 
genomgått någon typ av förändring och antagit en mer sekulär roll i mötet med 
människor. Med denna tanke väckt kändes det intressant att analysera 
församlingarnas arbete utifrån sekulariseringsteorier.  
 
Avsikten med intern sekularisering var att utvärdera om den kunde ge någon 
förklaring på huruvida kyrkan visar på en tendens till inomorganisatorisk 
sekularisering. Teorin fungerade bra gällande att förklara en möjlig organisatorisk 
sekularisering, men det problem som likväl uppdagades var att materialet inte 
innehöll någon avsevärd information om den religiösa auktoritetens ställning i 
flyktingverksamheten. Därmed kunde materialet inte analyseras utifrån Mark 
Chaves teoretiska utveckling av intern sekularisering i den omfattning jag hade 
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önskat. Vi vet inte hur starkt prästernas arbete utgår ifrån kristna värderingar, och 
därmed blir det svårt att avgöra om det i grunden rör sig om en intern 
sekularisering i Chaves bemärkelse. Många av aktiviteterna kan till synes te sig 
som sekulära, men utan mer djupgående information om hur de tar sig uttryck, 
blir det egentligen svårt att veta om det bör kategoriseras som kristet eller 
sekulärt. Utan att veta mer om grundintentionen med arbetet blir det svårt att 
avgöra om aktiviteterna faktiskt visar på att en intern sekularisering ägt rum. Det 
hade möjligtvis kunnat vara fördelaktigt att, inför analysen, ha tydligare kriterier 
över vad som räknas som sekulärt respektive religiöst. Alltjämt ser jag att det 
största hindret är att det av materialet inte finns mer information om vad de olika 
samtalen utgörs av.   
 
Det blir alltså svårt att enbart utifrån Chaves interna sekularisering säga om 
kyrkan i det här fallet har blivit mer sekulariserad. Det fanns likväl aspekter från 
Luckmann och Bergers idéer om intern sekularisering, som kunde förklara en del. 
Likväl, för att använda deras perspektiv bör man vara medveten om den kritik de 
fått. Det finns delar i mitt material som kan förstås med hjälp av dem, men det är 
inte heltäckande på det sätt som de ansåg. Istället tänkte jag att det kan förklara 
hur kyrkan i vissa fall har ett sekulärt offentlig röst.  
 
Vidare, ville jag även sätta in min studie i ett större sammanhang när det gäller 
sekularisering på samhällsnivå. Därmed blev José Casanovas teori om 
deprivatisering relevant. Hans teori om deprivatisering kunde användas för att 
analysera om Svenska kyrkans flyktingarbete 2015 visar på att religionen inte 
förpassats till det privata, vilket är grundtanken i deprivatisering. En kritik som 
uppmärksammats mot deprivatisering är att den endast förklarar religiösa 
organisationers förändring, men för min undersökning var detta inget problem 
utan snarare en fördel.  
 
Min teoretiska utgångspunkt gällande kyrkans roll i det moderna samhället 
behandlade hur aktuella och idag framstående forskare resonerar om religion, och 
då främst kyrkans, roll i samhället. Petterssons kapitel i Bäckströms et al. (2011) 
fick handleda mig i analysen. Deras teoretiska tankar har sin grund i sociologiska 
och religionssociologiska teoretiska ståndpunkter, och utgjorde slutligen min 
teoretiska modell. Bäckströms et al. relevanta och aktuella tankar ger ett intressant 
inslag i en empirisk analys. Dels för att det möjliggör en grundposition i hur 
forskning ser på Svenska kyrkan i dagens samhälle, och dels för att det bygger på 
dagsaktuella djupgående undersökningar om kyrkornas plats i det offentliga 
sammanhanget idag.  
 
Avslutningsvis ser jag att min valda teoretiska utgångspunkt har fungerat bra och 
jag varit noggrann med att understryka dess brister och begränsningar, men i det 
stora hela ser jag att det har varit användbart till både metod och material.  

5.2. Metodisk reflektion 
 
Systematisk textanalys har fungerat som en bra metod för den här 
undersökningen. Det gav mig möjlighet att själv kategorisera materialet utan på 



 27 

förhand bestämda kriterier. Efter den induktiva ansatsen där materialet fick tala, 
förde jag in mina teorier (det deduktiva) som tillsammans resulterade i en 
abduktiv ansats. Som jag ser det var mitt empiriska material gynnsamt för att på 
egen hand, likväl med visst avstamp i det teoretiska perspektiv jag utgick ifrån, 
sortera ut det som var användbart. Genom Malterud (2014) fick jag en god 
förståelse för systematisk textkondenserings tillvägagångssätt. De fyra stegen 
(som presenterats i metoddelen) hjälpte mig mycket under arbetets gång.   
 
Jag har försökt tillgodose de validitetskriterier som jag ställde till min uppsats. 
Genom en transparens i de olika kapitlen, och framför allt i  presentationen av 
resultat och analys, har syftet varit att nå fram med budskapet till läsaren på ett 
sätt som är förståeligt. Målet var ett det ska finnas en röd tråd genom hela arbetet, 
som läsaren enkelt ska kunna följa. För att visa på hur jag kategoriserat materialet 
redovisade jag resultatet under bestämda rubriker. Det analyserade resultatet 
redogjordes utifrån rubriker rörande respektive frågeställning. Det visar på min 
strävan efter en kommunikativ validitet.  Jag har även strävat efter att förhålla 
mig till den pragmatiska validiteten. 

5.3. Empirisk reflektion  
 
Min litteraturgenomgång gav mig en god inblick i tidigare forskning gällande 
kyrkans roll i det moderna västerländska samhället. Jag fick även möjlighet att 
titta närmare på studier som gjorts om kyrkors mottagande av flyktingar. Likväl 
såg jag tidigt en brist gällande studier om kyrkors flyktingmottagande. Samtidigt 
var det inte mötet med flyktingar som var det egentliga syftet med studien. Istället 
har flyktingarbetet fungerat som ett exempel och skapat en förståelse för vilken 
roll kyrkan har i ett sekulariserat samhälle. Emellertid ansåg jag att det var 
intressant och relevant att få en inblick i hur flyktingarbetet i kyrkliga 
organisationer kan te sig i andra länder, vilket både Tsang (2015), Janzen et al. 
(2016) och Reimer et al. (2016) ger.  
 
Fortsättningsvis, är framför allt forskningsgenomgången om kyrkans roll i dagens 
samhälle relevant. Genomgående för de tidigare studierna är att Svenska kyrkan 
har stora resurser och möjligheter att verka i samhället, och att det skulle kunna 
göras i en än större omfattning. Det finns förväntningar från både samhället och 
från kyrkan själva. Likheter, samt material för jämförelse med min studie 
återfinns i forskningsgenomgången. Framför allt utgör den en möjlighet att 
reflektera över, vad som i ljuset av deras slutsatser, kan förstås bättre i min 
analys. Exempel på detta tydliggörs jämförelserna som följer. 
 
I sin avhandling Svenska kyrkans sociala arbete – för vem och varför (Engel, 
2006) kom Charlotte Engels fram till att Svenska kyrkan värderar sitt sociala 
arbete högt och att arbetet bör fokusera på utsatta, marginaliserade grupper i 
samhället. Jag förstår det som att Svenska kyrkan har samma förväntningar på sig 
själv som samhället har på kyrkan i fråga. Detta ser jag utgör en intressant 
jämförelse med min undersökning. Hennes slutsats bidrar till en bättre förståelse 
för min studie av kyrkans arbete med flyktingar 2015, och det samarbete som 
fanns med stat och andra samhällsaktörer. Enligt hennes studie tar sig inte kyrkan 
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an det sociala arbete som den skulle kunna. Jag ser här att kyrkans omfattande 
respons på flyktingkrisen kan ge ett annat perspektiv på detta.  
 
Även Eva Jeppsson Grassmans (2001) slutsatser kring hur kyrkan och dess 
lokaler är av stor vikt för dess möjlighet till socialt arbete i dagens samhälle kan 
jämföras med min studie. Detta skulle kunna vara en anledning till att 
kommunerna många gånger var så positiva till att samarbeta med kyrkan under 
flyktingkrisen 2015. Både att församlingarna hade redan användbara lokaler, men 
även det förtroende som, som Grassmans studie visar att kyrkan har  hos 
kommuner, samhällsorganisationer och i det allmänna samhället, möjligtvis 
påverkade samarbetet mellan församlingarna och kommun, andra organisationer 
och inte minst lokalbefolkningen.  
 
Sammanfattningsvis kan man genom den tidigare forskningen få en större 
förklaring till varför kyrkans flyktingarbete såg ut som det gjorde.  

5.4. Avslutande reflektioner  
 
Denna studie om kyrkans plats i samhället väckte en rad frågor. Det berör både 
kyrkans allmänna samhällsroll men även mer specifikt kopplat till bemötandet av 
flyktingar. Jag anser att flyktingmottagandet kan ge en viss förklaring till den roll 
som kyrkan har i samhället. Samtidigt är detta bara en bråkdel av kyrkans arbete 
och kan därmed inte fullt ut svara på vad kyrkan är och har utvecklats till att vara. 
Däremot utgör det ett exempel på hur man kan förstå det, och kan ses som ett 
tillskott till forskning om kyrkan i det svenska samhället. Mitt arbete kan vara 
gynnsamt för staten och offentliga aktörer i samhället, likväl som för Svenska 
kyrkan själv.  
 
För vidare studier skulle man kunna ta vid detta arbete, och titta djupare på vad de 
olika aktiviteterna innebär, vad samtalen utgörs av osv. Det behöver det inte utgå 
ifrån just responsen på flyktingkrisen 2015, men en djupare granskning av 
Svenska kyrkans sociala verksamhet. Intern sekularisering skulle komma till 
användning för en djupare analys om vad som händer i exempelvis mötet mellan 
präster och deltagarna som kommer till en ”icke-uttalad” religiös aktivitet.  
 
Vidare hade det även varit intressant att undersöka hur flyktingarbetet har 
förändrats över tid och vad det kan säga om kyrkans förändrade samhällsroll. En 
annan tänkvärd aspekt att studera vidare är det man skulle kunna kalla för 
”undantags-situationer”. I min analys tar jag upp att flyktingsituationen skulle 
kunna utgöra en specifik situation i samhället, vilket skapar en särskild roll för 
samhällsaktörer. Även kyrkan. Svenska kyrkans position i samhället, och dess 
förhållande till staten är ett aktuellt forskarämne, och därmed skulle det vara 
intressant att studera vilka ”undantags-situationer” som finns. Med det menar jag 
om det finns, och i så fall vilka, situationer där staten tar hjälp av kyrkan när dess 
egna resurser inte räcker till. För att få svar på detta tänker jag att en tydligare 
jämförelse mellan olika situationer där staten tagit hjälp av organisationer i 
samhället skulle vara gynnsam.  
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Sammanfattning 

 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur kyrkans bemötande av flyktingar 
under flyktingkrisen 2015 kan förklara Svenska kyrkans roll i dagens samhälle. 
Intentionen var att få en bättre förståelse för hur Svenska kyrkans mottagande av 
flyktingar 2015 såg ut, och få en större förståelse för vad det arbetet kan säga om 
kyrkans roll i det Svenska samhället. Rapporten utgick ifrån följande 
forskningsfråga: 
 

• Hur kan Svenska kyrkans agerande under flyktingkrisen 2015 belysa dess 
roll i det nutida svenska samhället, utifrån teorier om sekularisering och 
deprivatisering? 
 

Genom en systematisk textkondensering har fem sekundära fallstudier, utförda av 
Svenska kyrkan, analyserats. Även om detta inneburit att rapporten haft en 
induktiv ansats, har det teoretiska perspektivet använts som en vägledare i arbetet 
vilket slutligen har resulterat i en abduktiv ansats. Huruvida kyrkan har genomgått 
en sekularisering har analyserats med utgångspunkt i sekulariseringsteorier, 
närmare bestämt intern sekularisering samt teorin om deprivatisering. Det 
teoretiska perspektivet för hur kyrkans flyktingarbete 2015 kan exemplifiera 
kyrkans roll i samhället, har utgjorts av en sammanfattad teoretisk förståelse av 
religionens/kyrkans roll i samhället som framkommit av aktuella forskare inom 
ämnet. Enligt de slutsatser som studien resulterade i kan de givna 
sekulariseringsteorierna förklara kyrkans bemötande av flyktingar, och att man 
genom dessa teorier kan se att Svenska kyrkan i vissa avseenden har genomgått en 
sekularisering. Framför allt kan den sekulära röst som Svenska kyrkan tar i det 
offentliga sammanhanget förklaras utifrån sekulariseringsteorierna. Kyrkans 
agerande under flyktingkrisen visar också på kyrkans starka position i relation till 
samhället. Svenska kyrkan har en viktig roll som volontärorganisation och 
välfärdsstödjare till staten.  
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