
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för humaniora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vem har sagt att man ska tro?”  

En kvalitativ studie av religiositet på den svenska landsbygden 

Evelina Juel 

2014  
 

Uppsats, Avancerad nivå (magisterexamen), 15 hp 
Religionsvetenskap 

      
Religionsvetenskap inriktning kultur och identitet 

 
 Handledare: Tomas Appelkvist 

Examinator: Jari Ristiniemi 



 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

Abstract 

The aim of this study is to examine how individuals, part of a rural Christian parish, 

express their religiosity and beliefs in a Swedish context. Furthermore this study seeks 

to understand these religious expressions through different views on social construction, 

secularization and the privatization perspective, such as lived religion, in particular. By 

using qualitative interviews with 8 individuals analyzed with the theories mentioned 

above my results show that secularization has provided many individuals with a 

Christian identity, however, not necessarily a Christian faith. Instead several of the 

participants show a self-developed religious expression not automatically connected 

with Christian religious practices. One of the participants has, despite a Christian 

socialization, developed a non-religious identity. Furthermore my results show that the 

participants do not feel obliged to take part in the parish, its activities nor entertain the 

idea of becoming active within the Church of Sweden. These results indicate that 

secularization has provided the participants’ reality with either a self-adapted privatized 

form of religious expression or a lack of religiosity due to an interrupted Christian 

socialization. The results also show a lack of interest in Christian discourse. This 

indicates that the Church of Sweden is not able to retain its relevance in the participants’ 

lives due to its passiveness. 
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1. Bakgrund och ämnesval 
Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder enligt många, både forskare och 

lekmän. Den första frågan jag ställer mig när jag påträffar ett sådant påstående är vad 

som egentligen menas med sekularisering. Är Sverige sekulariserat och isåfall vad 

innebär det i egentlig mening? Det finns flera sätt att förstå sekularisering på varför det 

är nödvändigt att diskutera detta fenomen innan undersökningen tar vid.  

 

Sekularisering är inte ett nytt begrepp utan dess rötter sträcker sig från 1700-talet och 

framåt. Det är även oenhetligt och har flera olika infallsvinklar. Lite förenklat kan man 

beskriva den först utvecklade sekulariseringsteorin som menar att kyrkans roll i 

samhället försvagats.
1
 Där kyrkan förr hade en stor roll och utövade myndighet tog 

staten över och lämnade kyrkan som en mer volontärorienterad verksamhet. Då staten 

och kyrkan separerades påbörjades således en sekularisering då kyrkans inflytande 

minskade.
2
 Detta är en sekularisering, kallad objektiv sekularisering, som är lätt att 

spåra i Sverige. Som exempel kan nämnas när svenska staten och svenska kyrkan 

skildes åt vid milleniumskiftet.
3
 Vidare kan sekularisering betraktas som att 

religiositeten i sig även minskar, alltså inte enbart kyrklig makt och praktiker. Då 

människans val och möjligheter utökas ökar även konkurrensen om medlemmar för 

kyrkan. Individers prioritering är inte längre kyrkliga aktiviteter och religiositet.
4
 

Religiositeten minskar hos många individer allteftersom denna konkurrens ökar. 

Ytterligare en vinkel av sekulariseringsteorin är den som brukar kallas privatisering.
5
 

Med sekularisering utifrån privatisering menar man att religionen inte minskar i sig utan 

istället förflyttar sig till den privata sfären då kyrkan misslyckats med att socialisera 

vidare sina praktiker och dogmer.
6
 Denna religiositet kan vara av ett eklektiskt slag och 

vara anpassad efter individens behov istället för att anpassas efter kyrkans ramar.
7
  

 

Privatisering är en av de sekulariseringsteorierna som är mindre utforskad då den lägger 

fokus på individens levda religion som under lång tid varit osynlig för sociologiska 

enkäter. I synnerhet är forskningsbanken mycket bristfällig gällande svensk 

                                                 
1
 McGuire 2002, s.286 

2
 Berger 1999, s.3 

3
 Straarup och Ekberg 2012 

4
 Wilson 1992 

5
 Heelas och Woodhead 2005 

6
 Berger 1999, s.3 

7
 McGuire 2008, s.47 
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vardagsreligiositet på landsbygden. Av denna anledning ämnar jag söka svar på hur 

svenskar på landsbygden utformar sin religion men även hur sekulariseringen påverkat 

dem och deras syn på den svenska kyrkan. Således har jag utifrån den teorin om 

sekularisering utarbetat de frågor jag vill ställa mina informanter. Nedan presenteras 

studiens syfte i en mer kortfattad och klargörande form.    

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Föreliggande uppsats syftar till att undersöka hur den levda religionen uttrycks hos 

individer på den svenska landsbygden och på vilket sätt deras religiositet kan förstås i 

det sekulariserade Sverige. Min forskningsfråga blir således: 

 

 Hur uttrycks religiositet på svenska landsbygden och hur kan detta förstås 

utifrån sekulariseringsteorier? 
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2. Teori 
Nedan presenteras den huvudsakliga teorin som frågeställningen behandlas med. Då 

min uppsats kommer att behandla individers individuella religiositet är det en 

omöjlighet att förbise sekularisering och socialisation samt vad det innebär. Därför har 

mitt teoretiska perspektiv tagit avstamp i just teorier om sekularisering samt 

socialkonstruktivistisk teori för att få möjlighet att besvara min frågeställning. 

 

2.1 Socialkonstruktivismen 
Socialkonstruktivismen syftar till att undersöka hur individers verklighet blir till och 

vad för processer som ligger bakom dem. Varje människa skapar sin egen unika 

identitet som springer ur den kontext han eller hon befinner sig i. Genom att studera 

dessa verkligheter och processer kan förståelse för individers identitet uppdagas.
8
 Enligt 

Berger och Luckmann konstrueras verkligheten socialt i den mänskliga interaktionen. 

Den verklighet som individen lever och verkar i ifrågasätts inte utan tas för given och är 

den enda verkliga realiteten. Eftersom olika individer skapar sin verklighet i olika 

kontexter finns det många olika verkligheter som bygger på individers respektive 

subjektivitet
9
. En individs verklighet påbörjas redan i barnstadiet genom interaktion 

med föräldrar eller övriga signifikanta andra. Dessa signifikanta andra besitter redan sin 

egen verklighet och dess tillhörande normer och attityder. Det är således genom dessa 

individen tillhandahåller det språk och beteende som behövs för att förstå och interagera 

med omgivningen i den kontext individen befinner sig i
10

. Individen kan därför inte 

själv välja hur verkligheten ska formas utan internaliserar den verklighet som de 

signifikanta andra tillhandahåller
11

. Identiteten formas utefter denna verklighet och 

individen lär sig de normer som ska följas. Detta kallas för primär socialisation. Om den 

primära socialisationen lyckas innebär det att individen tar den verklighet som erbjuds 

för given utan ifrågasättande. En sådan verklighet kan vara en kristen livsåskådning som 

föräldrar förmedlar till barnet. Genom att överföra kristna värderingar, traditioner och 

praktiker får barnet ta del av en kristen verklighet. Barnet lär sig det kristna språket och 

formar en kristen identitet.  

 

Den primära socialisation sätter en stark prägel hos individen och bibehålls eller gör sig 

påmind under hela livet. Således kan en individs identitet förstås genom att undersöka 

                                                 
8
 Berger och Luckmann 1967, s.11-12 

9
 Berger och Luckmann 1967, s.10-12 

10
 Berger och Luckmann 1967, s.41,51,66 

11
 Berger och Luckmann 1967, s.67 
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vilka signifikanta andra som funnits samt vilka värderingar och attityder som 

tillhandahållits under socialisationen
12

  

 

Det är dock inte enbart en primär socialisation en individ genomgår utan den åtföljs av 

en sekundär socialisation. Den sekundära socialisationen innebär att individens 

verklighet och identitet möter andra medmänniskor och interagerar med dessa. Exempel 

kan vara lärare, skolkamrater eller människor av en annan religiositet. Socialisationen 

tar sålunda aldrig slut utan fortlöper under individens fortsatta liv
13

. Den sekundära 

socialisationen kan bekräfta den primärt internaliserade verkligheten. Om barnet får en 

kristen undervisning och umgås med kristna kamrater fortsätter således den kristna 

socialisationen. Den primära socialisationen kan utmanas av den sekundära 

socialisationen. Individen kan genom insikten om andra verkligheter börja ifrågasätta 

vad som dessförinnan tagits för givet. Detta kan ske om individen finner alternativ som 

på ett bättre sätt tillfredsställer behov och önskningar. Det kristet socialiserade barnet 

kan upptäcka brister i sin verklighet till följd av andra verkligheters fördelar och därmed 

överväga andra alternativ. Dock kan det vara problematiskt att helt förändra den 

verklighet som skapades under interaktionen i primära socialisationen. Den kan aldrig 

till fullo raderas utan kvarstår som den första verkligheten och identiteten individen 

internaliserade, alltså införlivades i. Exempelvis kan en kristen identitet som etableras i 

den primära socialisationen kvarstå resten av livet men den kan sekulariseras genom 

interaktion med andra verkligheter.
14

 Om den primära socialisationens språk, normer 

och omgivning som individen formats efter bekräftas genom fortsatt socialisation 

kvarstår den insocialiserade verkligheten för individen som i sin tur kan överföras till 

nya generationer.
15

  

 

2.2 Sekularisering 
Religion var under lång tid bärande i samhället och dess inflytande över individer var av 

betydande karaktär. Dock har religionens inflytande i samhället minskat kraftigt under 

senare tid. Dess normer och attityder har alltså inte lyckats socialiseras vidare utan 

ifrågasätts av nya generationer.
16

 Kyrkan som till en början var ensam om att skänka 

människan en högre sanning möter nu flera konkurrenter bland annat andra 

                                                 
12

 Berger och Luckmann 1967, s.153-154 
13

 Berger och Luckmann 1967, s.163 
14

 Berger och Luckmann 1967, s.155 
15

 Berger och Luckmann 1967, s.179-181 
16

 Berger 1990/1967, s.16-17 
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livsåskådningar vilket försvårar dess vidaresocialisation. Dagens individer får ta del av 

fler alternativ vilket ger dem möjlighet att utvärdera och ifrågasätta sin verklighet.
17

 

Trovärdigheten har minskat och det är inte längre självklart för en individ att identifiera 

sig själv som kristen eller ens religiös. Individen kan ifrågasätta ett liv som exempelvis 

styrts av teologiska dogmer och få upp ögonen för andra alternativ. Detta innebär dock 

inte att individen per automatik mister sin tro, den kan mycket väl kvarstå men inom en 

annan sfär än kyrkan. Religiositeten kan fortsätta att florera inom individen och vara 

högst betydelsefull precis som innan. Sekulariseringen har alltså, hos många individer, 

lett till en förskjutning av religion som endast kyrkan tillhandahöll till den privata sfären 

och ett eget religiöst uttryckande.
18

  

 

Den växande pluralismen tillåter, som ovan nämnts, människan att ta del av andra 

livsåskådningar och sysselsättningar vilket kraftigt konkurrerar med kyrkliga praktiker 

och engagemang.
19

 Det har uppstått en, av Meredith McGuire kallad, levd religion eller 

vardagsreligiositet. Detta innebär att individer har möjligheten att förändra sin 

religiositet så att den passar dennes unika kontext och på ett bättre sätt tillgodoser det 

religiösa behovet. Då kyrkan arbetar efter förutbestämda teologiska riktlinjer finns föga 

utrymme för anpassning vilket gör att individen anpassar sin religiositet utanför kyrkans 

väggar.
20

 En kristen person med ett krävande arbetsschema kanske inte hinner gå i 

kyrkan men kan istället ägna sig åt välgörenhet eller personligt anpassad bön i hemmet. 

Den anpassade religiositeten är högst individuell och kan ta otaliga uttryck som inte 

behöver stämma överens med kyrkliga praktiker eller tillbedjan av en högre makt.
21

 Det 

som kan studeras som vardagsreligiositet är således de egna religiösa uttrycken 

individen använder istället för de teologiskt utformade praktikerna. Den levda 

religionen är därför sällan enhetlig då individen även söker alternativ utanför kyrkan. 

Vardagsreligiositeten kan således vara av ett eklektiskt slag. Olika religiösa element ur 

flera livsåskådningar kan fogas samman för att tillfredställa individens religiösa behov. 

Ett exempel kan vara att en kristet uppfostrad person använder sig av buddistisk 

meditation som komplement till de traditionella kristna praktikerna. Det eklektiska inom 

                                                 
17

 Berger 1990/1967, s.127 
18

 Berger 1999, s.3 
19

 Berger 1990/1967, s.138 
20

 McGuire 2007, s.187 
21

 McGuire 2008, s.19-21 
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vardagsreligiositeten är således då det religiösa utövandet tar form av en hybrid för att 

uppnå religiös tillfredställelse.
22

 

 

I Sverige har sekulariseringen pågått under en längre tid och ett minskande intresse för 

kyrkan är enligt religionsforskarna Straarup och Ekberg ett faktum.
23

 Då staten och 

kyrkan gick skilda vägar kompenserade inte kyrkan för sin förlust genom att erbjuda 

individer fortsatt utbildning inom tron. Kyrkan intog istället en passiv position och 

misslyckades med att möta sina medlemmars behov med minskat inflytande som 

resultat. Trots vissa försök att reformera gudstjänsterna minskade antalet besök drastiskt 

i slutet av 1900-talet.
24

 Detta har resulterat i att det religiösa språket till viss del gått 

förlorat och således har den svenska befolkningen inte de verktyg som behövs för att 

vidmakthålla ett intresse för den kyrkliga religionen.
25

 Eftersom det inte finns ett 

intresse finns det inte heller ett behov eller en önskan om att återgå till kyrkan mer än 

för att ta del av traditioner. Det har således uppstått en nedmontering av kristen 

undervisning på grund av samhällets utveckling som kraftigt har reducerat kyrklig 

aktivitet och språkbruk. Detta till följd av otillräckligt ledarskap från Svenska kyrkans 

sida.
26

  

 

Utifrån dessa teorier har jag framarbetat intervjufrågor som sammanställts i en 

intervjuguide. Intervjufrågorna diskuteras mer utförligt i metodkapitlet. 

 
2.2 Tidigare forskning 
Forskning om vardagskristendom och vardagsreligiositet i Sverige är begränsad. Fokus 

ligger ofta på Svenska kyrkan och dess medlemmar men sällan på individerna och deras 

egen religiositet. Studier om städers församlingar är mer förekommande än forskning 

om religiositet på landsbygd. Dock har religion på landsbygd lyfts fram av ett fåtal 

forskare den senaste tiden. Även min egen kandidatuppsats berörde vardagsreligiositet 

på landsbygd men ur ett irländskt perspektiv.
27

 Det finns en forskningsfåra som 

behandlar vardagsislam men övriga religioners lekmän har sällan belysts ur det 

vardagliga perspektivet. Nedan presenteras aktuell forskning som finns tillgänglig om 

                                                 
22

 McGuire 2008, s.47 
23

 Straarup och Ekberg 2012, s.10 
24

 Straarup och Ekberg 2012, s.26-27 
25

 Straarup och Ekberg 2012, s.29-34 
26

 Straarup och Ekberg 2012, s.9 
27

 Juel 2010 
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vardagskristendom och sekularisering från ett svenskt och utomsvenskt perspektiv samt 

forskning om vardagsislam i Sverige.  

 

Eva Hamberg är en av de forskare som studerat vardagsreligiositet i Sverige.
28

 Genom 

enkäter och muntliga samtal kommer hon fram till att en stor del informanter vill kalla 

sig för kristna på sitt eget sätt.
29

 Dessa personer bildar inte en homogen grupp och det 

finns inget som särskiljer dem gällande kön, socioekonomisk bakgrund eller ålder. Dock 

har de som gemensamt att de tror på någonting men inte har definierat vad det är. Detta 

anser Hamberg vara problematiskt då det blir svårt att klassificera de otydliga 

livsåskådningarna som religiösa.
30

 Vidare har religionsforskaren Thorleif Pettersson 

forskat om sekularisering i Sverige.
31

 Genom statistik över bland annat kyrkobesök 

under senare delen av 1900-talet har han sammanställt en bild av ett sekulariserat 

Sverige. Redan innan stat och kyrka separerades var kyrkans minskande betydelse 

tydlig i samhället. Pettersson menar att det pågått en revolution där generationer har 

påverkats av kyrkans minskade inflytande. Då kyrkan inte längre har en stark ställning 

prioriterar nya generationer andra saker såsom individualism som i sin tur leder till 

privatiserad religion. Samtidigt menar han att individer ständigt är påverkade av sin 

uppväxthistoria och de värden, exempelvis kristna värden, som cirkulerar. 
32

 

 

Den norska forskaren P.K. Botvar diskuterar sekularisering i de nordiska länderna.
33

 

Genom insamlade svar på frågor om bland annat gudsbild och Bibeln argumenterar han 

för att troende och praktiserande kristna håller på att bilda en minoritet i norden.
34

 Med 

detta sagt menar han dock inte att de religiösa individerna bildar en minoritet men att de 

blir mindre dogmatiskt bundna och således privatiserar religionen. Denna utveckling 

menar han har uppstått då kyrkan inte längre är en självklar legitim källa till religion. 

Istället agerar familjen eller den privata gruppen som samfund och religionen befinner 

sig istället i den privata sfären. Botvar menar att uppfostran i Norge inte längre är 

explicit kristen och således reduceras den kristna tron och ersätts med privatiserad 

religion.
35

  

                                                 
28

 Hamberg 1989 
29

 Hamberg 1989, s.9 
30

 Hamberg 1989, s.58-63 
31

 Pettersson 1992, s.23 
32

 Pettersson 1992, s.19-20 
33

 Botvar 2000, s.74 
34

 Botvar 2000, s.-78-79 
35

 Botvar 2000, s.81,91 
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Lena Löwendahl är en av de religionsforskare som valt att belysa den privata religionen 

ur ett svenskt perspektiv.
36

 Hon har genom kvalitativa djupintervjuer undersökt 15 

personers religiösa uttryck och kommer fram till att samtliga valt att inte delta i den 

institutionella religionen.
37

 Hennes resultat pekar på att den privatiserade religionen i 

Sverige har bytt arena från kyrkan till den utomorganisatoriska religionen. Trots att 

samtliga av hennes informanter vuxit upp som kristna har de utvecklat egna 

trosföreställningar eller valt att ägna sig åt New Age istället. Bland hennes informanter 

var det även en stor variation då de religiösa uttrycken skiljde sig åt dem emellan. Det 

fanns inte heller fasta regler utan de nya religiösa uttrycken var mer flexibelt 

utvecklade.
38

 Jonas Ideström har även han belyst vardagskristendom i Sverige men ur 

ett teologiskt perspektiv. Genom intervjuer och observationer i två glesbygder har han 

studerat hur levd teologi yttrar sig och hur kyrkan betraktar sig själv som aktör. Genom 

att studera kyrkan som en social kropp finner han hur kyrkans identitet ser ut och på 

vilket sätt den arbetar.
39

 Ideström påpekar att religiositet på landsbygd sällan belyses 

och utförde studien på uppdrag av Svenska kyrkan. I synnerhet påpekar han att 

teologiska perspektiv sällan tillämpas vilket han därför gör i sin analys av kyrkan för att 

öka förståelse kring den konkreta kyrkan.
40

 För närvarande arbetar Ideström med en 

fältstudie där han kontextualiserar kyrkans identitet med hur de arbetar tillsammans med 

övriga kollektiva verksamheter och hur levd teologi yttrar sig på landsbygden. Genom 

att samarbeta med representanter av församlingar ämnar de framarbeta resultat som kan 

leda till positiva och nödvändiga förändringar.
41

 

 

Straarup har tillsammans med Ekberg lyft fram religiositet på landsbygden genom att 

studera en församling med det fiktiva namnet Bottneå.
42

 Att studera just landsbygden 

var ett medvetet val av olika anledningar. De menar att en församling på landsbygden 

tenderar att ha fler medlemmar mycket på grund av sin homogenitet gällande religiös 

tillhörighet och etnicitet. Dessutom har landsbygdens församlingar en äldre historia 

vilket tenderar att öka lojalitet hos de som bor inom dess geografiska gränser. Enligt 

                                                 
36

 Löwendahl 2006 
37

 Löwendahl 2006, s.11 
38

 Löwendahl 2006, s.142-145 
39

 Ideström 2009, s.12,36-41 
40

 Ideström 2009, s.21,282 
41

 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=956383 
42

 Straarup och Ekberg 2012 
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Straarup och Ekberg är det av stor vikt att undersöka församlingar på landsbygden då 

deras förutsättningar och utseende kan säga något om Svenska kyrkans medlemmar i 

helhet.
43

 Genom intervjuer, enkäter och statistik framgår det att individer inte längre är 

särskilt aktiva i församlingen mer än genom traditionella gudstjänster. De kommer även 

fram till att församlingsmedlemmar drabbats av så kallad religiös analfabetism då 

kyrkan inte lyckats tillge individer det språk som krävs. Deras studie pekar på att 

informanterna inte längre är särskilt religiösa (vilket i deras studie har definierats som 

en gudstro och ett socialt utövande av den gudstron). Samhällsförändringar i sin tur har 

också påverkat kyrkans arbete kraftigt och kyrkan har inte lyckats anpassa sig efter de 

nya religiösa behoven vilket lett till egna religiösa uttryck bland 

församlingsmedlemmarna.
44

 Straarup och Ekberg menar att kyrkan inte lyckats 

formulera om dogmer och gudsbegreppet efter det samhälle vi lever i idag. Istället har 

kyrkan i sin passitivitet låtit teologin kvarstå relativt oförändrad. Däremot så finns 

gudsbegreppet i bakgrunden hos många av informanterna och flera kallar sig för kristna 

då de ser sin uppväxt som en del av en kristen kultur och tradition.
45

 

 

Grace Davie är en brittiskt forskare som behandlar ämnet vardagsreligiositet. I sin bok 

Religion in Britain Since 1945 visar hon upp det religiösa landskapet i England.
46

 I sin 

undersökning kommer hon fram till att den engelska befolkningen inte är utan 

religiositet men statistiken visar att majoriteten är utan ett institutionellt religiöst 

medlemskap. Med denna kunskap utformar hon frasen Believing without Belonging och 

menar att detta är karaktäristiskt för religion bland britter i dagens samhälle. Det är 

alltså ett särdrag att individer frigörs från institutionell religion men fortsätter med sin 

religiositet.
47

 Meredith McGuire har studerat vardagsreligiositet ur ett amerikanskt 

perspektiv. Det hon finner i sin undersökning, som presenteras i Lived Religion, är att 

individer självständigt formar sin religion utefter sina egna krav och att föremål, små 

praktiker och avsaknad av tro på en högre existens är karaktäristiskt bland hennes 

informanter.
48

 Hennes studie pekar på att individer inte alltid finner den institutionella 
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religionen tillräcklig och att det därför är viktigt att se till de vardagliga religiösa 

uttrycken utan att för den delen underställa dem teologiska dogmer.
49

  

 

Ur en fransk kontext visar Hervieu-Légers forskning liknande religiösa uttryck. I hennes 

artikel ”Religion and Modernity in the French Context: For a new Approach to 

Secularization” diskuterar hon utifrån statistik och tidigare forskning religionens 

förändrade uttryck i Frankrike mellan åren 1960-90. Hon menar likt Davie att allt flera 

individer vänder religionens centrum från kyrkan till den individuella sfären.
50

 Även på 

Irland kan en liknande utveckling urskönjas. I Karen Andersens artikel ”Irish 

Secularization and Religious Identities: Evidence of an Emerging New Catholic 

Habitus” presenteras en analys baserad på statistik som vittnar om ett nytt katolskt 

habitus på Irland.
51

 Detta habitus kännetecknas av ett minskat behov av kyrkliga 

förpliktelser och ett mer autonomt religiöst utövande.
52

 

 

Jonas Otterbeck har skrivit om unga muslimer i Sverige och hur de förhåller sig till 

islam i vardagslivet.
53

 Genom att intervjua unga muslimer i Malmö ämnar han visa 

komplexiteten och mängden av olika versioner av islam i vardagen. Informanterna 

vittnar om olika vardagspraktiker och hur de anpassar islam för att passa in i det dagliga 

livet.
54

 Vissa informanter berättar att de ser sig själva som muslimer även om de äter 

fläsk eller avstår från att bära slöja. En informant anser sig själv som en bättre muslim 

efter att ha slutat slaviskt följa alla regler och riktlinjer för hur en muslim ska leva i 

vardagen
55

. Sammanfattningsvis har Otterbeck alltså undersökt levd islam i Sverige och 

kommit fram till en stor variation och anpassning av religionen i ungdomarnas liv.
56

 

Även religionshistorikern Anne Sofie Roald diskuterar muslimer i Sverige och deras 

kompromisser i religiositeten. Hon skriver i sin analys av tidigare forskning att 

muslimer i Sverige fått en mer individanpassad religiositet och inte är bundna av 

institutionell islam på ett sätt som liknar det Davies Believing without belonging.
57
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Den ovan presenterade forskningen pekar på en förändring där kyrkan får ge vika för 

det individuella behovet men där religiositeten kvarstår som ett egenanpassat uttryck 

inom den privata sfären. Medlemskap och kyrkliga förpliktelser är inte det centrala utan 

individers religiositet i sig står högst och kan fortlöpa autonomt utan ett kyrkligt 

engagemang.  

 

3. Metod 
Nedan presenteras första delen av min forskning alltså metod, tillvägagångssätt och 

material. Kapitlet innehåller även en kritisk metoddiskussion. 

 

3.1 Kvalitativ metod 
Efter att noga ha studerat teorierna i linje med min frågeställning valde jag att använda 

mig av en kvalitativ forskningsmetod. Detta för att den kvalitativa forskningsintervjun 

kan skänka kunskap om individers individuella åsikter, känslor och uppfattningar om 

något, vilket ju syftet är. Att utföra en kvantitativ forskning utefter min forskningsfråga 

vore mindre passande då det krävs ett mer öppet och diskuterande sätt att samla in den 

empiri som krävs för att undersökningen ska uppnå bästa resultat. Jag kombinerade 

även intervjuerna med mindre observationer och spontana samtal för att få en så fyllig 

etnografisk förteckning som möjligt, något som rekommenderas inom kvalitativ 

forskning. 

 

För att lyckas med en kvalitativ undersökningsmetod behövs ett välutvecklat verktyg. I 

detta fall innebär det att en intervjuguide med framarbetade teman och frågor 

nedtecknas och i sin tur granskas av både intervjuare och handledare.
58

 Därefter är det 

viktigt att den kompletteras och revideras då det behövs. Jag framarbetade mina 

intervjufrågor med hjälp av ovan diskuterade teorier som hjälpte mig ringa in vissa 

begrepp som kan skänka svar på min frågeställning. Genom att studera dessa teorier 

blev jag varse om vissa nyckelelement som jag operationaliserat till fyra övergripande 

teman nämligen kristen socialisation, kristen identitet och vardagskristendom samt 

kyrklig passivitet. Att studera individers identitet görs genom att undersöka den 

verklighet de befinner sig i. Den kristna socialisationen och identiteten studeras genom 

att undersöka hur socialisationen sett ut och vilken identitet informanten ser sig själv ha. 

Således bör man först undersöka vilka signifikanta andra som funnits under uppväxten 
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samt på vilket sätt individerna socialiserats.
59

 Därefter kan privatisering av religion 

undersökas genom begreppet vardagskristendomen. Detta kan uppnås genom att 

undersöka på vilket sätt informanterna uttrycker sin religiositet praktiskt och på vilket 

sätt informanten ser sig själv som religiös. Det är alltså informanternas egen religiösa 

uppfattning som är i fokus när vardagsreligiositet undersöks.
60

 Därefter finns kyrklig 

passivitet som tema för att undersöka på vilket sätt informanterna betraktar kyrkan, 

församlingen och sitt eget engagemang. Då kyrkligt engagemang och intresse visat sig 

bristfälligt Straarups studie bör detta undersökas närmare.
61

 Intervjuguiden var av ett 

semistrukturerat slag och frågorna anpassades efter respektive informant. Guiden 

återfinns som bilaga. 

 

3.2 Urval och personporträtt 
För att nå mina informanter valde jag ut en kristen församling på den svenska 

landsbygden att ha som utgångspunkt. Genom att göra så tillämpar jag vad Torsten 

Blomkvist menar med ett lokalt perspektiv. När en viss plats studeras kan forskaren 

lyckas få kunskap om just den specifika kommuniteten som informanterna tillhör och 

hur deras kontext yttrar sig.
62

 Jag har även gjort valet att studera landsbygden då 

Straarup och Ekberg lyfter det som ett sätt att nå information som inte bara gäller den 

specifika kontexten utan som även kan skänka en bild av övriga kontexter. Detta på 

grund av landsbygdens äldre kristna historia.
63

 Av denna anledning valde jag således att 

vända mitt fokus mot landsbygden istället för staden.  

 

Undersökningen tar alltså avspark i en församling där informanterna lever och verkar. 

Församlingen och dess kyrka är av representativ storlek och härrör från Svenska kyrkan. 

Vi kan kalla den Teotorps församling. Teotorp är benäget i södra Sverige och omgiven 

av liknande församlingar av samma storlek. Den första noteringen om Teotorps kyrka är 

daterad på 1200-talet. Det ultimata studiesättet för att undersöka informanter i en viss 

församling hade varit att utföra ett längre fältarbete. Då detta inte är möjligt inom ramen 

för denna uppsats har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer, spontana samtal 

samt mindre observationer. 
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Genom att kontakta en portvakt med koppling till denna församling kunde jag få 

kontakt med framtida informanter. Portvakten är en före detta skolkamrat som jag haft 

sporadisk kontakt med under några år. Hon har under många år varit bosatt i byn där 

församlingen är belägen och känner många av invånarna väl. Hon är inte aktiv i 

församlingen men besöker gudstjänster vid högtider. Genom henne kunde jag nå 

informanter som sedan rekommenderade andra informanter. Mitt urval var således av ett 

respondentdrivet slag. Jag såg till att informanterna hade en stor spridning gällande 

ålder, kön och position i samhället. Repstad menar att detta är hur forskaren öppnar 

möjligheten att finna nya kvalitativa fenomen.
64

 I min undersökning kom således 6 

kvinnor och 2 män i åldrarna 22-80 att medverka. Samtliga tillhör samma församling 

och kyrka och är medlemmar i Svenska kyrkan. Nedan presenteras samtliga informanter 

kortfattat. Namnen är fiktiva. 

 
Kristin är 22 år gammal och flyttade till Teotorp som liten. Hon bodde i ett stort hus 

med sina syskon och föräldrar. Kristin jobbar deltid i butik och studerar under helgerna. 

Hon tycker att uppväxten var både kristen och icke-kristen och anser själv att 

kristendomen är något man bör undvika.
65

  

 

Anna är 25 år gammal och nyutbildad sjuksköterska. Hon har precis blivit mamma åt en 

pojke och är för närvarande föräldraledig. Anna är född och uppvuxen i Teotorps 

församling med sina föräldrar och två syskon. Hennes föräldrar ser hon som religiösa 

även om det sällan pratades om religion i hemmet. Som liten var delar av hennes familj 

aktiva kyrkokören och själv fick hon åka till England på konfirmationsresa.
66

  

 

Madeleine är 32 år gammal och ska strax påbörja sin föräldraledighet då hon väntar sitt 

första barn. Hon har vuxit upp i Teotorp med sina föräldrar och syskon och sjöng i 

kyrkans kör som liten. Hon konfirmerades för att få åka utomlands och ser sig inte som 

religiös. Däremot värderar hon kristna traditioner och vill både döpa sitt barn och gifta 

sig i kyrkan.
67
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Ulla är 51 år gammal. Hon är född och uppvuxen i Teotorps församling. Hon gifte sig i 

ung ålder och har många barn och barnbarn. Hon är sjukskriven sedan en längre tid och 

arbetar i sin trädgård om dagarna. Ulla ser inte på sin uppväxt som varken religiös eller 

särskilt kristen. Trots detta anser hon att hon ändock präglats av kristendomen på olika 

sätt.
68

  

 

Elisabeth är 55 år gammal och arbetar som distriktssköterska. Hon har bott i Teotorp 

sedan hon var ung. Som liten gick hon i söndagsskola men idag besöker hon mest 

kyrkan när det spelas musik eller körer sjunger. Hon ser sig själv som kristen men 

menar att hon inte direkt tror på kristendomen, församlingens aktiviteter är hon aldrig 

delaktig i.
69

 

 

Mikael är 63 år gammal och flyttade till Teotorp för ungefär 14 år sedan efter att ha bott 

i en närliggande stad. Idag arbetar han för ett större företag och fritiden spenderas med 

sambon och hundarna. Han ser inte sin uppväxt som religiös eller kristen och gick 

endast i kyrkan av traditionella skäl. Föräldrarna pratade aldrig om religion och inte 

hans syskon heller.
70

 

 

Minna är 78 år gammal och har bott i Teotorp i hela sitt liv. Hon är gift med en man 

från Teotorp och samtliga barn de fått tillsammans bor inom närliggande område. Hon 

tycker inte hon har fått en kristen uppväxt utan att hennes barndom var lik den som barn 

har idag. Minna är inte intresserad av att gå i kyrkan längre men var på sitt 

barnbarnsbarns dop nyligen.
71

 

 

Gunnar är 80 år gammal och har bott i Teotorp så länge han kan minnas. Han bor med 

sin fru som är pensionär och han arbetar med VVS när han orkar. Religion var inget det 

talades om vid matbordet och han ser sig inte som religiös på det kristna sättet. Dock 

tror han på en högre makt men kan inte riktigt beskriva vad denna makt är eller gör.
72
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3.3 Tillvägagångssätt 
När intervjuerna väl skulle påbörjas såg jag till att undersöka huruvida det var möjligt 

att träffas i respektive informants hem. Detta för att ge informanten största möjlighet till 

komfort och trygghet under intervjusituationen. Samtliga informanter gav sitt samtycke. 

Ytterligare en fördel med att intervjua informanterna i deras hem var att det gav mig 

chansen att observera deras boende och hur deras identitet uttrycktes i hemmet genom 

symboler eller markörer av olika slag. Intervjuerna inleddes med enklare samtalsfrågor 

för att ge informanterna en lättsam start. Sedan diskuterades etiska aspekter och 

inspelning kunde därefter påbörjas. Samtliga intervjuer tog ca 30 minuter upp till en 

timme varvid de efterföljdes av utförliga etnografiska anteckningar och observation. 

Transkriptioner skrevs ut och studerades noga vilket uppdagade flera teman som 

kommer presenteras i resultatkapitlet. Även de utförliga anteckningar över 

observationer och samtal skrevs ned noggrant och skrevs därefter ut för att jag skulle ha 

en klar överblick över samtlig empiri. Samtliga transkriptioner finns sammanställda i ett 

dokument som tillsammans utgör intervjukällan.  

 

Två av mina intervjuer visade sig vara mer problematiska än de övriga då den ena 

informanten hade svårt att uttrycka sig med längre svar på grund av sjukdom och den 

andra led av nedsatt hörsel. Jag valde ändock att behålla dessa informanter som en del 

av undersökningen då de representerade den äldre ålderskategorin och därmed var 

viktig för urvalets spridning och variation. Dessa transkriptioner är betydligt kortare än 

de övriga och frågorna fick revideras så att de fick en mer lättbesvarad karaktär. För att 

underlätta ytterligare för informanterna gav jag extra stort utrymme för reflektion vid 

varje fråga och upprepade mig där det var nödvändigt. 

 

3.4 Reliabilitet och validitet 
För att uppnå god reliabilitet måste forskaren se till att hantera arbetet med stor 

nogrannhet genom att grundligt granska källor och förstå sina informanter på ett korrekt 

sätt. Om detta utförs på rätt sätt kan forskaren skapa möjlighet för en annan forskare att 

uppnå liknande resultat vid en undersökning av samma slag. Eliasson menar att detta är 

nödvändigt för att en kvalitativ undersökning ska vara trovärdig.
73

 Jag har under mina 

intervjuer undvikit att ställa ledande frågor för att ha så lite påverkan på mina 

informanter som möjligt. För att mina intervjuer skulle genomföras utarbetade jag en 
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intervjuguide innan intervjuerna påbörjades. Detta menar Kvale och Brinkman skänker 

reliabilitet till en undersökning .
74

 Denna lät jag även granskas av min handledare och 

den reviderades vid behov. Patel och Davidson menar att en sådan granskning är att 

föredra innan man påbörjar insamlingen av empiri.
75

 

 

Validiteten avgörs av huruvida forskaren lyckats undersöka det han eller hon ämnar 

undersöka enligt Patel och Davidsson.
76

 För att främja detta har jag studerat tidigare 

forskning på området för att ha en god kunskap innan jag påbörjade insamlandet av 

material. Mycket tid spenderades på teorifördjupning för att jag skulle vara välbekant 

med de begrepp och fenomen jag ämnade tolka min empiri med. Under en tidigare 

undersökning jag utfört studerade jag både sekulariseringsteori och 

socialkonstruktivism vilket var behjälpligt inför denna studie. Kvale och Brinkman 

menar att förkunskap av teori och teoretiska begrepp är ett krav för att uppnå god 

validitet.
77

 Jag har även varit noggrann med att poängtera för informanterna att jag 

endast vill ha deras egna åsikter och känslor och att det inte finns ett felaktigt svar utan 

deras egna svar är det viktiga. Efter intervjuerna utförde jag även mindre observationer 

för att fylla ut mitt material ytterligare. Ett sådant tillvägagångssätt menar Patel och 

Davidsson styrker en studies validitet då det skapar en större förutsättning för 

sanningsenliga svar på intervjufrågorna som trianguleras med observationer.
78

  

 

3.5 Kvalitativ analys av data 
För att en analys skulle bli möjlig påbörjade jag mitt arbete så fort varje intervju var 

avslutad. Jag transkriberade samtliga intervjuer för att få en tydlig överblick av mitt 

material samt undersöka huruvida informanterna fått samma möjlighet att utveckla och 

reflektera sina svar. Vid brist på nyss nämnda tog jag återigen kontakt för att 

komplettera. När dessa brister var åtgärdade studerade jag det skrivna materialet 

noggrannt och återvände till min inspelade data vid behov. Genom att grundligt göra 

detta fann jag teman, upprepningar och mönster men även intressanta skillnader jag tog 

fasta på. Dessa empiriska uppträdanden lade sedan grunden för utformandet av 

resultatkapitlet och rubrikerna representerar mina fynd. 
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3.6 Etiska överväganden 
Innan intervjuerna utfördes studerade jag Vetenskapsrådets etiska riktlinjer vilka jag 

tillämpat under studiens gång. Samtliga informanter har gett sitt samtycke, garanterats 

anonymitet och inverkan på synlighet i studien samt blivit införstådda med mitt ansvar 

för transkriptioner. De krav Vetenskapsrådet och således jag förespråkar har upprepats 

under studiens gång för att på bästa sätt skänka studien ett gott etiskt förfarande.
79

 

 

3.7 Metoddiskussion 
Möjligheten att överföra uppsatsens resultat är något som kan kritiseras. Det går inte att 

generalisera mitt resultat såsom en kvantitativ undersökning kan. Dock syftar inte jag att 

generalisera mitt resultat utan reservation. Min undersökning syftar till att undersöka 

vardagsreligiositet på landsbygden. Detta innebär att jag, med viss försiktighet, kan 

överföra resultatet på andra kontexter med liknande förutsättningar och möjligtvis öka 

förståelsen kring vardagsreligiositet på en annan lokal plats.  

 

Mitt urval var av ett respondentdrivet slag. Detta kan kritiseras då informanterna kan 

rekommendera likasinnade informanter eller försöka vinkla synen på vissa aspekter. Det 

finns en risk att icke-kyrkobesökare rekommenderar andra som inte heller är aktiva i 

kyrkan. Urvalet kan ha blivit snedvridet på grund av informanternas relationer till 

varandra. Detta vägs upp av det faktum att det utan ett sådant tillvägagångssätt varit 

problematiskt att finna informanter villiga att delge sin religiösa identitet. Enligt 

Bryman kan ett respondentdrivet urval därför vara det mest lämpliga i vissa 

undersökningar.
80

 Eftersom jag inte heller är ute efter att uppnå statistisk 

representativitet behövdes inget slumpmässigt urval. Istället lade jag fokus på att få en 

stor spridning mellan informanterna gällande kön, ålder och sysselsättning. Om jag 

istället valt att utgå från en av gudstjänsterna för att nå informanter finns en risk att det 

uppstått en skevhet fast åt motsatt håll. Jag skulle då riskera att endast nå informanter 

aktiva i kyrkan. Dessa informanter skulle möjligen vinkla sina svar för att passa 

församlingen och dess teologi. Därav valde jag ett respondentdrivet urval. 

 

3.8 Material 
Källmaterialet består av de transkriptioner som gjorts efter samtliga 8 intervjuer samt 

transkriptioner av de samtal som utfördes under undersökningens gång. Samtliga 
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transkriptioner är skrivna utefter det som ordagrant har sagts av informanterna även 

grammatiska avvikelser såsom talspråk. Källmaterialet finns att ta del av hos författaren. 
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4. Resultat 
Nedan inleds huvuddelen i uppsatsen. Resultatredovisningen disponeras utefter de 

mönster och avvikelser som frambringats av genomarbetning av den insamlade empirin. 

Samtliga namn i texten är fiktiva. 

 
Informanterna själva har fått definiera vad kristen respektive religiös innebär. Med 

kristen anser samtliga att det handlar om tron på kristendomens budskap, Bibeln och 

den kristna guden samt att vara praktiserande kristen. Med religiös anser informanterna 

att det handlar om tro på något, antingen att vara kristet religiös eller att vara religiös på 

ett eget sätt. Nedan presenteras den insamlade empirin. Rubrikerna representerar olika 

teman som lyfts fram genom en kvalitativ analys där återkommande fenomen har 

uppmärksammats. 

 

4.1 Kristendomen i uppväxten 
Genom interaktion med andra människor bildar individer sin verklighet. Detta sker 

inledningsvis genom en primär socialisation där den första verkligheten internaliseras 

och tas för given. Den primära socialisationen påverkas i synnerhet av de signifikanta 

andra såsom föräldrar och syskon. Med dessa signifikanta andra följer det språk, 

attityder och normer som tillhör det kristna språket och dess etiska förhållningssätt. Det 

kan röra sig om bön, bibelstudier, körverksamhet eller liknande. Den primära 

socialisationen efterföljs därefter av en sekundär socialisation som fortlöper livet ut. 

Den sekundära socialisationen påverkas av den primära samt av fler signifikanta andra 

såsom lärare och klasskamrater.
81

 I avsnittet nedan presenteras hur informanterna 

socialiserats när det kommer till kristendom och visar på vilket sätt kristendomen 

framträtt i informanternas uppväxt.  

 

Då samtliga informanter berättade om olika kristna inslag lyftes den kristna uppväxten 

fram som ett gemensamt tema. Några informanter internaliserade explicit kristna vanor 

som aftonbön (Minna)
82

 och bibelstudier (Ulla och Elisabeth)
83

, medan det för 

majoriteten av informanterna (i synnerhet Mikael och Gunnar) huvudsakligen rörde sig 

om allmänna etiska förhållningssätt och traditioner som indirekt kopplades till en 

kristen trosvärld. Genom kristen socialisation under uppväxten har således 
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informanterna tagit del av kristendomen på olika sätt, i synnerhet genom skola och 

fritid. Nedan presenteras kristendomen i uppväxten där denna kristna socialiseringen 

konkretiseras med citat. 

 

Informanterna är överens om att de inte anser sig ha fått en kristen uppfostran hemifrån 

då deras närmaste familjemedlemmar inte var aktivt praktiserande kristna. Som exempel 

på detta kan anföras att ingen av dem berättar om kristna samtal, praktiker eller budskap 

i hemmet. Anna berättar att hon inte upplevt sin uppväxt som kristen:  

 

Nä det skulle jag inte påstå det var inget prat om gud vid middagsbordet eller så och 

vi gick inte i kyrkan regelbundet eller nåt sånt där. [...] just det här såsom jag skulle 

tänka mig en kristen uppväxt kan jag inte påstå att jag har. För när jag tänker på 

kristen uppväxt så tänker jag mer en mer präglad version där dom kyrkliga eller dom 

bibliska moraliska som man tänker att dom präglar ens liv och hur man har blivit. 

Medans mina föräldrar sa mer, dom fokuserade mer på att du ska bli den personen 

du är inte präglas så himla mycket av [...] nej jag skulle inte påstå att jag haft en 

kristen uppväxt.
84

 

 

Det har således inte funnits några större inslag av kristendom under den tidigaste 

socialisationen vilket resulterat i att informanterna inte ser sitt hem som praktiserande 

kristet med fokus på det kristna budskapet.   

 

Samtliga informanter berättar däremot om flera inslag av kristendom genom skolan och 

fritiden. Som exempel på detta kan nämnas att alla har konfirmerat sig, vissa deltagit i 

kör (Ulla, Madeleine och Kristin)
85

, söndagsskola (Ulla och Elisabeth)
86

 eller kyrkans 

barntimme (Kristin).
87

 Dessutom har samtliga informanter fått undervisning om 

kristendomen under skoltiden.
88

 Majoriteten berättar att deras konfirmation 

genomfördes av traditionella skäl då personer i omgivningen konfirmerats (främst 

Gunnar)
89

. Några såg det dock mer som en plikt som förväntades uppfyllas (främst 

Ulla).
90

 Merparten nämner konfirmationslägret som den enda positiva aspekten av 
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konfirmationen medan vissa (i synnerhet Gunnar)
91

 inte ansåg konfirmationen som 

något positivt. Informanterna som berättar att de har gått i söndagsskola menar 

samtidigt att det inte vara av religiösa skäl. Informanten som deltagit i kyrkans 

barntimme gjorde det för att hon lockades av de aktiviteter som erbjöds vilket även var 

fallet för de som deltagit i kyrkokörer.
92

 Flera av informanterna berättar att 

skolavslutningar skedde i kyrkan med prästen.
93

 Informanterna har i uppväxten alltså 

socialiserats i kristendom till stor del genom skolan och dess samarbete med kyrkan och 

övriga kyrkliga aktiviteter. Ett tydligt exempel är det Elisabeth berättar om kristendom i 

skolan och på fritiden genom söndagsskola och traditioner:  

 

Ja kristendomskunskap hette det ju då [skrattar]. Och jag gick ju förresten i 

söndagsskola, så lite så var det ju [skrattar]. Ja men man fick nog höra, jag kommer 

inte riktigt ihåg, man fick höra nån berättelse ur bibeln. Och sen kommer jag ihåg att 

man fick små klistermärken att klistra i en liten bok och det tyckte man ju var 

väldigt fint. Det var det som var roligt då.
94

 

 

Informanterna vittnar om en, i synnerhet, sekundär socialisation präglad av 

kristendomen. Deras utbildning och fritid berörde den kristna tron på olika sätt vilket 

förstärkt de inslag av kristendom som funnits i den primära socialisationen. Då skolan 

med dess personal bildar signifikanta andra tillsammans med körledare och diverse 

kyrklig personal har informanternas verklighet ramats in av kristendomen vilken 

skänker både språk, attityder och normer knutet till den kristna tron.   

 

4.2 Kristen identitet 
Identiteten formas alltså genom interaktion med andra människor, i synnerhet 

signifikanta andra (såsom lärare) som står för ansikte mot ansikte interaktion. Dessa 

signifikanta andra kan förstärka den tidiga socialiserade identiteten genom att fortsätta 

interagera med den kristet socialiserade individen. Om detta görs bekräftas den tidigt 

stöpta identiteten och blir svår att utmana av andra verkligheter med tillhörande 

identitet.
95

 Med kristen identitet avses alltså informanternas identitet som är resultatet 

av en kristen interaktion och således en kristen socialisering. Nedan avser jag visa på 
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hur identiteten har formats hos mina informanter och hur de själva ser på sin kristna 

identitet eller icke-religiösa identitet.  

 

Som resultat av de kristna inslagen under uppväxten anser alla förutom en av 

informanterna (Mikael)
96

 att de tillhör den kristna tron. Informanterna lyfte aspekter 

såsom medlemskapet i Svenska kyrkan, firandet av kristna traditioner samt prägling av 

det kristna i samhället som orsaker till sin kristna identitet.
97

 Flera informanter 

poängterar det faktum att de trots allt är uppvuxna i den kristna kulturen och i ett kristet 

land.
98

 Detta religiösa tillhörande behöver dock inte per automatik innebära tro på 

kristendomen. Ingen av informanterna tror fullt ut på den kristna tron som Svenska 

kyrkan praktiserar. Avsaknaden av en praktiserande kristen religiositet i den primära 

socialisationen genererade en kristen identitet där kristna aktiviteter är traditioner som ej 

kopplas till religiositet. Ett mycket tydligt exempel på denna kristna identitet kontra 

kristen tro uttrycks av Madeleine: 

 

Ja, jag är ju med i svenska kyrkan så om det är nån religion jag tillhör så är det ju 

kristendom. Ja. Så det skulle jag nog om nån frågar mig men jag är ju inte 

praktiserande kristen liksom. [...] Jag firar jul ju och går i kyrkan på första advent 

och jag ska döpa mitt barn och jag tänker gifta mig i kyrkan för det är tradition. Men 

det är med traditionsbundet än vad det är kanske religiöst knutet. Men det är en så 

starkt rotad tradition så jag kan inte tänka mig att inte göra det.
99

  

 

En av informanterna är lika tydlig med distinktionen mellan kristen tro och identitet och 

menar att hon inte tror på bibeln eller på att andra ska berätta hur tron ska vara. Däremot 

skulle hon kalla sig kristen.
100

 En av informanterna avviker dock från övriga och menar 

att han inte ser sig själv som kristen för att han inte tror på vad kristendomen innebär. 

Han är tydlig med att han aldrig skulle kalla sig för kristen även om han är uppvuxen 

med kristna inslag.
101

  

 

Informanterna har således tagit del av kristendomen under sin uppväxt i synnerhet 

genom skolan och dess koppling till kyrkan. Skolavslutningar i kyrkan, körverksamhet, 

söndagsskola och konfirmation är några av de kristna inslag informanterna berättar har 
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varit en del av uppväxtåren. De har alltså under barndomen socialiserats i den kristna 

tron genom kristet präglade aspekter av vardagen. Denna socialisering är vad som 

lägger grunden för identiteten som i detta fall är en kristen identitet. Alla förutom en 

anser sig därför inneha en kristen identitet då de fostrats med kristendomen som religiös 

grund. Detta som resultat av att informanterna under den sekundära socialisation till stor 

del deltagit i samhällets kristet länkade delar såsom skolan och fritidsaktiviteter men ej 

deltagit i kristendomens primära aspekter. Detta avstånd från kyrkan i sig kommer av 

brist på förtroende för kyrkan men även som resultat av likgiltighet inför densamme.  

 

Det går alltså inte att påstå att informanterna har en kristen tro, ingen av de med kristen 

identitet menar att de är praktiserande och troende kristna utan har istället egna tankar 

kring religiositet som presenteras under nedanstående rubrik. 

 

4.3 Vardagskristendom 
När den institutionella religionen inte längre kan möta de troende på det sätt som passar 

dem och deras liv kan en vardagskristendom utvecklas. Denna kan baseras på den 

kristendomen eller ta ett helt unikt uttryck. Det kan således uppstå olika religiösa 

uttryck för att tillfredställa det unika religiösa behovet antingen med egna praktiker eller 

andra sätt som inte behöver vara enhetligt eller i enlighet med teologin. En högre makt 

behöver inte heller vara centrum för det religiösa utövandet. Vardagsreligion kan även 

innebära att lyfta in andra religioner och därmed ha ett eklektiskt utformande.
102

 Med 

vardagskristendom avser jag förenklat de uttryck informanterna själva ser som religiösa 

oavsett dess utformning eller syfte. Nedan presenteras informanternas tro och de 

specifika religiösa uttrycken som de utvecklat i linje med den kontext de befinner sig i. 

 

Då de flesta informanterna lyfte fram egna religiösa praktiker framstod 

vardagsreligiositet som ett för dem gemensamt drag. Dessa informanter (främst Ulla, 

Kristin och Anna)
103

 har en tro som utövas på olika sätt. Flera av dem berättar om sina 

egna religiösa uttryck som ett resultat av ett behov som inte möttes av kristendomen.  

En informant började praktisera sin egen religion där hon lyssnar på fåglar och naturen. 

Ytterligare en informant känner andlighet när människor arbetar tillsammans och bildar 
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något större. Ett tydligt exempel på vardagsreligiositet med avsaknad av implicit kristna 

inslag finns hos Kristin:  

 

Ja troende på mitt egna vis. Troende på nånting som jag inte riktigt vet. Jag tror ju 

på ödet tillexempel. Nämen man tror ju att, man vet inte om det finns nån, alltså och 

ödet behöver ju inte vara en person, jag tror att allt som händer det händer av en 

anledning. [...] jag tror att ödet egentligen är en högre makt. [...] det är det som är 

guden i min religion, fast guden vill jag inte definiera som en person eller som 

nånting egentligen. För gud ses ofta som en person [...] och inget sånt tror jag på.
104

 

 

Några informanter skiljer sig från mängden gällande vardagsreligiositet. En identifierar 

sig som icke-troende (Mikael) och en ser sig inte riktigt som religiös men tror ändock på 

andar (Madeleine). De menar att de inte är religiöst lagda och sällan ägnar sig åt 

filosofiska funderingar.
105

 En av dessa två tror på på andar men berättar i ett samtal att 

det inte är kopplat till religiositet utan istället outforskad vetenskap. Han tror inte heller 

att människor försvinner efter döden.
106

 Madeleine berättar att hon är rädd för andar och 

spöken och att hon utför en viss ritual för att skydda sig från kontakt med dem: 

 

Jag är rädd för spöken [...] det är helt irrationellt och helt emot allt annat som jag står 

för men det kan inte hjälpas för jag tycker det är obehagligt. [...] Så jag brukar tänka 

så här ”att om ni är här så vill jag inte prata jag vill inte ha nån kontakt, håll er för er 

själva, visa er inte”.
107

  

 

Endast en av informanterna (Ulla) ägnar sig åt att praktisera element från andra 

religioner. I detta fall rör det sig om meditation.
108

  

 

Flera av informanterna anser sig således som religiösa på ett eget sätt och de praktiserar 

det på varierande vis. Vissa informanter har små ritualer eller praktiker kopplat till sin 

religiositet. En av informanterna tror inte på en högre makt eller på religion i allmänhet 

men tror på andar och livet efter döden. Vissa informanter visar således olika sorters sätt 

som uttrycker vardagskristendom. Dock är det endast en av informanterna som berättar 

att hon lyfter in element från en annan religion.  
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4.4 Intresse för Svenska kyrkan och församlingen 
Sekularisering i Sverige har lett till att kyrkans roll i samhället har försvagats då den 

separerats från staten och utmanas av pluralism och andra aktiviteter. Kyrkan står då 

inför utmaningen att fortsätta rekrytera intresse hos församlingsbor för att behålla sin 

betydelse för individer. Det finns en risk för kyrkan att förlora medlemmar och intresse 

om arbetet som utförs inte tillhandahåller de verktyg som individer behöver för att 

vidmakthålla ett kyrkligt eller församlingsaktivt intresse.
109

 Nedan presenteras 

informanternas inställning och intresse för kyrkan och församlingen. Detta för att visa 

på vilka konsekvenser som sekulariseringen har inneburit för kyrkan och för några av 

kyrkans medlemmar.   

 

Samtliga informanter är medlemmar i Svenska kyrkan idag och har tillhört den alltsedan 

de var mycket små barn. Flera av dem (främst Ulla, Kristin och Mikael) berättar att de 

är medlemmar för att det helt enkelt blir så automatiskt och att de inte reflekterat så 

mycket över det.
110

 Tre är positivt inställda till kyrkan på grund av dess kultur och 

tradition och anser att Svenska kyrkan utför ett bra jobb.
111

 Tre informanter är negativt 

inställda av olika andledningar och två informanter har inte bildat en åsikt på grund av 

bristande intresse.
112

 Madeleine är en av de som har en positiv inställning: 

 

[...] vi betalar ju ganska mycket pengar till kyrkan, kyrkoskatten, men det är ett 

ganska så stort kulturarv och om alla går ur svenska kyrkan så kommer vi inte längre 

kunna bevara våra kyrkor och vår kulturskatt så man får bidra faktiskt. [...] Dom är 

vettiga, dom är inte extrema, mänskliga på många sätt. Dom har ändå ett ganska 

vettigt grundbudskap, budskapet är ändå ganska så mänskligt.
113

  

 

De övriga som är positivt inställda har liknande åsikter som Madeleine och menar att 

Svenska kyrkan är diskreta, lägger sig inte i och att det är positivt att de finns till för 

dem som behöver dem.
114

 En av de mer kritiskt inställda ser kyrkan och dess budskap 

som obehagligt och sektliknande. Hon vill inte engagera sig i en religion där andra 

predikar rätt och fel.
115

 Hon känner inget behov av kyrkan såsom den ser ut idag och är 

inte heller intresserad av deras arbete. Istället förespråkar hon stödjande grupper som 
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hjälper människor med olika problematiska situationer, något hon menar kyrkan borde 

ägna sig åt.
116

 Ytterligare en informant med negativ inställning till kyrkan anser att hon 

inte lyckats bilda ett förtroende till kyrkan. Hon litar inte på Svenska kyrkans stab och 

menar att de indoktrinerar människor med saker som inte går att bevisa. Hon säger: 

 

Ja jag ger nog inte så mycket för dom. Egentligen det finns många kvacksalvare. Det 

är inte nån, ja jag vet inte men man kan nog inte lita på alla egentligen. För det kan 

vara nåra skitstövlar. [...] Nu börjar det komma in i andra visioner. Nu kan dom ju 

nästan sjunga rock i kyrkan [skrattar]. Nämen det är som jag säger att jag kan ju 

säga så här för det första, man får inte säga så här, men jag sa en gång i klassen det 

här att hur ska man tro på nånting man inte har sett? [...] Vem har sagt att man ska 

tro? Det är nånting som vi har blivit ipräntade, och sen när man växer upp så får man 

andra värderingar och det är lite svårt.
117

 

 

Ingen av informanterna är aktiva i sin församling idag mer än traditionella kyrkobesök 

som julotta och första advent. Två av dem känner inte till vem som är präst och vet inte 

heller vad församlingen erbjuder för aktiviteter.
118

 Ingen av informanterna har ett 

intresse för att engagera sig i församlingen i framtiden. Ett tydligt exempel på denna 

inställning finns hos Elisabeth:  

 

Jag har väl inte hittat nån riktig anledning till det, till att vara aktiv alltså [skrattar]. 

Nej. jag vet ingenting om den. Jag har vart där en gång den senaste tiden när mitt 

barnbarn döptes. Jag vet inte vad vi har för präst om vi ens en gång har nån. [...] så 

jag har ingen inställning till den kan jag säga.
119

 

 

Övriga informanter uttrycker liknande åsikter. De har inte så mycket kunskap om vad 

församlingen ägnar sig åt eller heller ett intresse av att veta. En av informanterna 

berättar att församlingen inte aktivt informerat honom om sin verksamhet och att han 

inte heller önskar att de gjorde det. En av informanterna berättar att hon fått brev från 

församlingen men att hon inte läst dem.
120

 

 

Informanterna har således lite olika åsikter om kyrkan. Ingen av dem har ett intresse av 

att vara aktiv i kyrkan eller församlingen. Några är skarpt kritiska mot kyrkan, dess 
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verksamhet och personal vilket medfört en brist på förtroende. Ingen av informanterna 

uttrycker ett intresse för kyrkan utanför traditionella eller kulturella skäl. Flera uttrycker 

att deras behov inte blivit bemötta av Svenska Kyrkan och att ett förtroende saknas. En 

informant uttrycker specifikt att nya värderingar dykt upp senare i livet och förminskat 

hennes tillit till kristendomen. Informanterna vittnar alltså om ett ointresse för kyrkans 

verksamhet av anledningar som obemötta behov, brist på tillit och information.
121

 Detta 

ointresse kan vara resultatet av en passiv kyrka där kristendomens betydelse och 

budskap inte socialiseras vidare. Denna passivitet kritiserar Straarup i sin studie om 

kyrkan och dess utmaningar i dagens samhälle.
122
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5. Analys 
Nedan analyseras resultatet av min studie med hjälp av de teorier som drivit 

undersökningen framåt. För tydlighetens skull har jag delat upp analysen i två delar 

varav den första behandlar informanternas framvuxna identitet och den andra behandlar 

deras egen religiositet och attityder om kyrkan. 

 

5.1 Den socialiserade identiteten 
Av resultatet framgår tydligt att informanterna inte upplevt sin uppväxt i hemmet som 

särskilt kristen. Få inslag av kristendomen var närvarande men på ett mer implicit 

snarare än explicit sätt. Den tidiga uppväxten var således inte präglad av kristendomen 

mer än via traditioner och indirekt genom etiska förhållningssätt. Denna tidiga uppväxt, 

av Berger och Luckmann kallad primär socialisation, är vad som lagt grunden i 

individernas verklighet och identitet. I detta stadie internaliseras omgivningen och en 

verklighet etableras i symbios med de traditioner, attityder och normer som de 

signifikanta andra (familj) tillhandahåller.
123

 Med andra ord har informanterna 

socialiserats in i en verklighet där kristendomen var närvarande men på ett mer ytligt 

stadie. Informanternas verklighet har alltså kristna aspekter men de är dock inte bärande 

för informantens identitet vid det här stadiet i uppväxten.  

 

I studien framgår att kristna inslag ökade drastiskt under informanternas skolgång både 

genom skolans samarbete med kyrkan och de aktiviteter kyrkan erbjöd 

församlingsborna. Majoriteten av informanter har deltagit i sådana aktiviteter och 

samtliga har konfirmerat sig samt tagit del av kristen undervisning i skolan. 

Informanternas socialisering avslutas således inte i den tidiga barndomen utan avlöses 

enligt Berger och Luckmann av den sekundära socialisationen där ytterligare 

signifikanta andra gör entré såsom lärare och kamrater.
124

 Genom denna sekundära 

socialisation har kristendomen fått ett ökat utrymme och är således en del av den 

verklighet som socialiseras till individen som internaliserar den.  

 

Den kristna internaliseringen har lett till en självuttalad kristen identitet hos sju av åtta 

informanter. Dock menar de att de inte är troende kristna men att de ändock tillhör 

kristendomen. Denna motsättning kan förklaras genom att den kristna socialisationen 

inte fullt lyckades föra vidare en kristen tro utan endast en kristen identitet. Berger och 
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Luckmann menar att den första verkligheten och socialisationen som individen 

genomgår präglar individen livet ut och alla andra intryck behöver omstöpas därefter.
125

 

Då informanternas tidiga socialisation inte bidrog med en aktiv kristen tro med 

signifikanta andra tar således informanterna till sig den kristna identiteten men inte den 

tro som medföljer. Botvar hävdar i sin studie att avsaknaden av kristen tro har just med 

avsaknaden av explicit kristen uppväxt att göra såsom informanterna berättar om.
126

  

Resultatet kan även ställas i kontrast till det Davie kommer fram till i sin studie och 

fraserar Believing without Belonging.
127

 Mina informanter kan inte riktigt placeras i den 

kategorin utan skulle istället kunna klassificeras som Belonging without Believing där 

Believing i detta sammanhang innebär en kristen tro. Pettersson poängterar det faktum 

att individer trots allt präglas av sin uppväxttid och influeras av de värden som 

tillhandahålls vilket bidrar ytterligare till en förståelse av den uttalade kristna identiteten 

hos mina informanter.
128

  

 

Vidare kan det informanterna vittnar om kontextualiseras med vad Davie, Hervieu-

Léger och Andersen kommer fram till nämligen att religiositeten inte längre 

centraliseras runt betydelsen av kyrkligt engagemang och dogmatik.
129

 Likt Légers 

resultat i Frankrike har informanternas religiösa central belagts inom individen snarare 

än i kyrkan.
130

 Där kyrkan en gång varit grund för religiositet återfinns istället individen 

själv vilket mina informanter berättar om. Det är ett förhållningssätt som kan liknas vid 

Andersens diskussion kring ett nytt katolsk habitus. Hon menar att katoliker på Irland 

har ett nytt religiöst habitus där kyrkan och dogmatik har en underordnad roll till 

vardagsreligiositet.
131

 Ett sådant habitus kan tänkas ha uppstått bland mina informanter 

där den egna religiositeten har en överordnad roll i förhållande till kyrkan och dess 

verksamhet. För en av informanterna har kristendomen inte lyckats socialisera vidare 

varken ett tillhörande eller en tro. Detta kan enligt Berger uppstå i dagens sekulariserade 

samhälle där kyrkans auktoritet minskat och därigenom deras förtroende och förmåga 

att socialisera en kristen tro. Eftersom religion idag har mycket konkurrens menar 

Berger att sekularisering även kan leda till icke-religiositet.
132

 Denna informant har vänt 
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sig till vetenskap istället för religion. Berger och Luckmann menar att individer an 

upptäcka brister i sin verklighet och därmed överväga ett annat alternativ. Detta tjänar 

också som förklaring till informantens icke-religiositet.
133

 Informanterna har således 

socialiserats i ett sekulariserat Sverige där denna socialisation skapat en kristen identitet 

utan en kristen tro men även en icke-religiös identitet hos en av informanterna. Med 

detta sagt visar inte studien på en icke-religiös landsbygd utan flera religiösa uttryck har 

utvecklats och endast en individ är icke-troende.  

 

5.2 Den sekulariserade religiositeten 
Resultatet visar alltså att flera informanter, trots en misslyckad kristen socialisation, 

ändock är religiösa. Men istället för att vända sig till kristendomens dogmer skapar 

dessa informanter egna religiösa praktiker som de anpassat efter sina liv. Flera har vänt 

sig från den kristna guden och ersatt den med ett annat spirituellt uttryck och andra tror 

på naturen eller ödet. Denna utveckling går att förstå med hjälp av sekulariseringsteorin 

som säger att just detta är konsekvensen av kyrkans minskande inflytande i samhället 

vilket ju är fallet i Sverige.
134

  

 

En av informanterna säger tydligt att den kristna tron inte hjälpt henne men att hennes 

egna religion fyller det religiösa behov hon har. McGuire menar att detta kan bli en 

konsekvens av sekularisering, istället för att individen anpassar sig anpassas religionen 

efter individen. Det har således uppstått en vardagskristendom eller vardagsreligiositet 

hos flera av informanterna som McGuire menar bör studeras för att inte missförstå 

religiositetens betydelse i det sekulariserade samhället.
135

 Även Löwendahls studie visar 

upp en sekulariserad kristendom där institutitionen inte längre prioriteras då egna 

religiösa uttryck utövas på den privata arenan.
136

 Informanterna har, precis som 

Löwendahls informanter, inget större intresse av den institutionella religionen utan 

ägnar sig åt sina egna flexibla uttryck. De är, för att låna Löwendahls uttryck, kristna på 

sitt eget vis. Informanternas levda kristendom kan även relateras till Roald och 

Otterbecks resultat som visar på anpassning av religionen inom islam i Sverige.
137

 I 

deras studier fanns en vardagsislam som på många sätt liknar den vardagskristendom 

                                                 
133

 Berger och Luckmann 1967, s.155 
134

 Berger 1999, s.3 
135

 McGuire 2007, s.187 
136

 Löwendahl 2006, s.142-145 
137

 Roald 2012, s.16-17; Otterbeck 2000, 2010 



 

31 

 

mina informanter ägnar sig åt. Det är således inte exklusivt för den sekulariserade 

kristna att leverera egenanpassade religiösa uttryck.  

 

En av informanterna har dock inte anpassat religiositeten då han anser sig icke-religiös. 

Han tror på andar och spöken men har inte religion som förklaring till dess existens utan 

istället vetenskap. Straarup menar att kyrkans passivitet kan resultera i att andra 

alternativ väljs framför religiositet vilket kan förklara informantens val av vetenskaplig 

förståelse trots en kristet präglad bakgrund. Även Berger poängterar att kyrkans 

retirerande i dagens samhälle kan konkurrera med andra förklaringsmodeller och 

således förlora vissa individers tro.
138

 

 

Hamberg menar att den levda religionens oenhetliga och ofta odefinierade religiösa 

uttryck kan ifrågasättas om de ska klassas som religiösa överhuvudtaget då de sällan går 

att kategorisera.
139

 Problematiken med ett sådant försök är dock att individers levda 

religion inte blir synligt inom forskningen då kategorier och klassificering ofta bygger 

på kriterier. Detta är just vad McGuire menar att religionsforskare bör undvika för att 

inte gå miste om den levda religionen som visat sig bland mina informanter. En snävare 

undersökning av religiositet som Hamberg överväger riskerar då att bli lika blind för 

den levda religionen som McGuire menar att sociologisk forskning varit under lång 

tid.
140

 Om min undersökning hade tillämpat en avgränsning av vad som räknas som 

religiöst hade troligen mitt resultat sett annorlunda ut. Även hos Straarup och Ekbergs 

studie finns en liknande problematik. De utgick från en definition av kristen religiositet 

vilken kan ha påverkat deras resultat.
141

 Det finns en risk att de gått miste om 

intressanta aspekter som på grund av en för snäv definition föll utanför ramens gränser. 

Mina informanter fick välja själva vad som var religiositet för dem för att undvika att 

reducera deras religiösa uttryck och förlora de egenanpassade uttrycken till snäva eller 

dogmatiska definitioner.  

 

Straarups tes att kyrkans passivitet påverkat dess trovärdighet negativt synliggörs i min 

studie.
142

 I resultatet framkommer olika åsikter om Svenska kyrkan varav två är mycket 

kritiska. En av dem menar att kyrkan skrämmer henne och att det gått utför för kyrkan 
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som egentligen borde lägga fokus på att ta hand om individer och varandra. En annan 

informant anser förändringarna i kyrkan som olämpliga och menar att man har frångått 

det lugn som dagens samhälle kräver.
143

 I båda dessa fall uttrycks således kyrkans brist 

på att tillgodose individers önskningar vilket resulterar i en negativ åsikt och litet 

förtroende för dem. Straarup anklagar kyrkan för att ha varit en mycket passiv aktör de 

senaste 20 åren i Sverige vilket ger som resultat att individers behov inte bemöts och 

därmed uppstår ett minskat intresse. Då kyrkan inte heller givit en alternativ utbildning 

inom kristendom efter separationen från skolan har även det kristna språket minskat 

vilket ökar kyrkans svårighet att rekrytera intressenter.
144

 Två andra informanter har inte 

bildat en åsikt om Svenska kyrkan vilket kan förstås genom denna passivitet och brist 

på information och engagemang. Informanterna har heller inget intresse för kyrkan på 

lokal nivå och flera vittnar om stor okunskap om församlingens utformning och 

verksamhet. Straarups teori kan förklara detta förhållningssätt då han menar att kyrkan 

inte är en aktiv aktör och således når dess budskap och erbjudande inte fram till 

församlingsmedlemmar.
145

  

 

Utifrån Straarups teori om kyrkan finns alltså inte tillräckliga verktyg för att 

informanterna skulle ha ett positivt och aktivit förhållande till kyrkan eller 

församlingen.
146

 Dock finns det två informanter som ändock anser att kyrkan gör ett bra 

jobb och att det behövs ett bevarande av den kultur de representerar. En av dessa 

poängterar särskilt att kyrkan inte är påträngande på något sätt och att det är en av de 

bättre sidorna. Denna positivitet har dock inte gett informanterna en tillräcklig 

anledning för att engagera sig varken i Svenska kyrkan som helhet eller på 

församlingsnivå. Det krävs alltså mer av kyrkan än ett positivt anseende hos mina 

informanter för att de ska engagera sig aktivt i den kristna verksamheten.  

 

Den forskningen Ideström för närvarande bedriver kan diskuteras i förhållande till 

analysen. I beskrivningen av forskningen nämns inte att individer utanför den styrande 

och aktiva församlingsdelen tillfrågats utan istället ligger fokus på kyrkans identitet och 

den levda teologin.
147

 Detta kan få konsekvenser vid försök till förändring som inte 

resulterar i ett ökat intresse för församling och kristendomen.
 
 Med detta finns en risk att 
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förbise de behov församlingsmedlemmarna har som inte längre ägnar sig åt renodlad 

kristen tro. Det kan vara ett misstag att inte kontextualisera en sådan handlingsplan med 

de som står utan engagemang för församlingen och kyrkan för att rekrytera fler aktiva 

medlemmar och därmed bryta den passitivitet Straarup talar om. Istället för att påbörja 

en handlingsplan utifrån ecklesiologiska spörsmål bör möjligen en undersökning av den 

levda religionen och religiösa behov utgöra startskottet. Min undersökning uppvisade 

flexibla religiösa uttryck och dessa uttryck var inte beroende av kyrkan såsom den 

arbetar idag. Om en framtida handlingsplan istället utgår från dessa religiösa uttryck 

uppstår möjligen en större chans att tillgodose församlingsmedlemmarnas behov och 

således väcka deras kyrkliga intresse.   

 

Med ovanstående analys i beaktande uppstår andra frågor och reflektioner som behöver 

dryftas. Studien visar upp en bild av mina informanter som religiösa, dock inte bundet 

till den kristna tron. Då få är intresserade och oengagerade (samtliga av mina 

informanter) i Svenska kyrkan kanske det är dags att vända på interaktionen mellan 

kyrka och församling. Kanske bör kyrkan studera de religiösa uttryck som individer 

skapar i hemmet istället för att skapa strategier för att locka tillbaka 

församlingsmedlemmar till den redan existerande dogmatiken? Eftersom kyrkans 

vidaresocialisering har varit otvivelaktigt försvagad sedan separationen från staten 

kanske det finns en möjlighet för kyrkan att utefter den levda religionen operationalisera 

teologin så den får relevans för församlingar idag. När kyrkan arbetar för att få tillbaka 

de medlemmars engagemang som de förlorat på grund av sekulariseringen kanske de 

bör ta sekulariseringens konsekvenser i beaktande. Med ovanstående analys i åtanke 

vågar jag påstå att det kan vara fruktbart att studera levd religion för att på så sätt skapa 

en relevant levd teologi med intresseväckande egenskaper. 

 

5.3 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka sekularisering på landsbygden i Sverige för att 

se på vilket sätt den yttrade sig samt hur den påverkade individers religiositet. 

Forskningsfrågan studien utarbetades från var: 

 

 Hur uttrycks religiositet på svenska landsbygden och hur kan detta förstås 

utifrån sekulariseringsteorier? 
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Vad min undersökning visar är att informanterna genomgått en kristen socialisation där 

den sekundära var särskilt kristet präglad. Detta har dock inte lyckats föra vidare en 

kristen tro utan snarare fört vidare en ytlig identitet som kristen (hos majoriteten). Som 

resultat har vardagsreligiositet utvecklats och i ett fall har en icke-religiös livsåskådning 

bildats. De religiösa informanterna har således av olika anledningar funnit den kristna 

tron otillräcklig och därför utformat ett eget religiöst utövande. Synen på kyrkan och 

församlingen går isär men gemensamt för alla informanter är en avsaknad av intresse 

och okunskap kring vad församlingen erbjuder medlemmar. Här är kyrkan en del av 

förklaringen till denna okunskap då den (enligt informanterna) inte aktivt visar sig och 

således inte gör sig tillkänna på ett tillräckligt sätt. Informanterna har således påverkats 

av sekularisering på flera sätt. En förskjutning av religion från kyrkan till det 

individuella är tydligt hos majoriteten av informanter vilket innebär att de genomgått en 

sekularisering som inte resulterat i minskad tro utan endast en ny och förflyttad sådan. 

Två informanter har som resultat av sekulariseringen ifrågasatt den socialiserade 

kristendomen för andra alternativ som rationalitet och vetenskap. Således har mina 

informanter sekulariserats på olika sätt vilket visar tydliga spår i deras sätt att hantera 

religiösa spörsmål. Informanternas känslor och åsikter om religion står även i linje med 

det som bland annat McGuire presenterar i sin forskning där sekularisering av detta slag 

visar sig även bortanför Sveriges gränser.
148

  

 

Resultatet av min undersökning går med viss försiktighet att överföra på liknande 

kontexter. Det går, med reservation, att påstå att den svenska landsbygden i allra högsta 

grad är sekulariserad i och med inslag av privatisering (vardagsreligiositet), minskad 

betydelse av tro (icke-religiös identiet) och objektiv sekularisering (ointresse av både 

kyrka och församling som resultat). I sin tur visar detta tecken på att kyrkan ställs inför 

utmaningen att bryta sin passivitet för att påverka den kristna socialisationen. Hur detta 

på bästa sätt skulle kunna göras är något som vidare bör utforskas. 

 

5.4 Sammanfattning 
Uppsatsen syftade till att undersöka hur den svenska landsbygden påverkas av 

sekularisering genom att intervjua församlingsbor på lokal plats. I uppsatsen har jag 

huvudsakligen använt mig av intervjuer som kompletterades med mindre samtal både 

före och efter inspelning. Med hjälp av en portvakt fick jag kontakt med åtta 
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informanter som samtliga var medlemmar i Svenska kyrkan och bosatta i en församling 

på landsbygden av representativ storlek. Med hjälp av socialkonstruktivistisk teori samt 

teorier om sekularisering operationaliserades viktiga begrepp fram som lade grunden för 

intervjuguiden. Samtliga intervjuer transkriberades och kompletterades med utförliga 

anteckningar som tillsammans bildade min insamlade data. Genom en kvalitativ analys 

av återkommande teman och även olikheter lyftes empirin fram i ljuset av teorin i 

resultatkapitlet.  

 

Uppsatsens resultat visar att informanterna socialiserats in i den kristna kulturen och 

genom skola och fritid tillhandahållit det kristna språket och därigenom bildat en kristen 

identitet. Dock visar resultatet även att de inte ser sig själva som troende kristna utan ett 

eget religiöst uttryck eller en icke-tro har utvecklats. Detta på grund av sekularisering 

och misslyckad vidaresocialisering av den kristna traditionen. Sekulariseringen har 

således bidragit till en minskad betydelse av att följa den kristna tron och flera 

informanter har anpassat religiositeten efter sin egna unika kontext och religiösa behov. 

Sekulariseringen har även påverkat intresset för kyrkan och församlingen bland 

informanterna. Samtliga upplever ett ointresse för att aktivt engagera sig i vare sig 

Svenska kyrkan eller den lokala församlingen och menar att de inte har särskilt mycket 

kunskap om vare sig den ena eller den andra. Detta indikerar att kyrkan passivt snarare 

än aktivt har bedrivit sin verksamhet vilket gett upphov till en brist på intresse från 

församlingsborna.  

 

Informanterna har således sekulariserats till den grad att de antingen utvecklat en egen 

religiositet eller en icke-tro men att de ändock har den primära kristna identiteten kvar. 

Med detta kan med viss försiktighet sägas att den svenska landsbygden sekulariserats 

genom bristande kristen socialisation tack vare kyrkans passivitet och minskade 

inflytande i samhället som lett till en privatisering av religionen eller ett minskande av 

dess betydelse i helhet. Det är således tydligt i min studie att den svenska landsbygden 

jag har undersökt kraftigt påverkats av sekularisering som i detta fallet innebär en 

privatisering eller förminskad betydelse av religion. 

 
5.5 Vidare forskning 
Då jag begränsades av tidsramen för denna uppsats vore en ypperlig vidare forskning att 

utföra ett längre fältarbete för att komma än närmre vardagsreligiösa aktiviteter och 
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liknande. Därefter vore en undersökning där urvalet gjorts med hjälp av kyrkobesökare 

varit intressant för att se på vilket sätt sekularisering har påverkat dem. Dock ser jag ett 

mer akut forskningsämne efter att ha genomfört denna studie. Det är av kyrkans intresse 

att bryta den passivitet som för med sig negativa konsekvenser. En undersökning av vad 

församlingsbor önskar, kräver eller behöver för att upprätta ett intresse skulle möjligen 

skänka kyrkan ett sätt att förstå sina församlingsbors behov och anpassa sig därefter på 

samma sätt som individer anpassat sig efter kyrkan under så många år tidigare. 
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Bilaga  

Intervjuguide 

Inledande uppvärmningsfrågor. 

Kristen uppväxt? 

Kristen undervisning? 

Aktiv i församling under uppväxt? 

Aktiv i församling idag? 

Om inte, varför? 

 

Ser du dig som kristen? 

Ser du dig som religiös? 

Om inte, varför? 

 

Tro i vardagen? 

Tro på högre makt? 

Anpassar du ditt religiösa utövande? Blandar religioner? 

Kristna och/eller religiösa praktiker i vardagen? 

Inslag av andra livsåskådningar? 

Kyrkligt engagemang? 

Kristet medlemskap? 

Kristet engagemang? 

Inställning till församlingen? 

Aktiv i församlingen? 

Inställning till Svenska kyrkan? 

 
 


