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Abstrakt 

Ambitionen med denna uppsats är att skapa en bättre förståelse kring frågor gällande 

tillhörighet till religiösa samfund och religiösa värderingar som kan skapa friktion mellan 

medlemmar och majoritetssamhället. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur medlemmar i 

Svenska Kyrkan, Katolska Kyrkan och Jehovas Vittnen upplever sitt medlemskap i de 

religiösa samfund de tillhör och vilka religiösa värderingar som kan påverka deras förhållande 

med samhället. 

I undersökningen använder vi oss av fallstudiedesign och observation vilka vi senare tolkar 

utifrån teorier om olika typer av gemenskap (Stroope), värdesystem samt ideologier som 

påverkar samfundens medlemmars handlingar och deras relation till majoritetssamhället 

(Dumont). 

Undersökningen visar att en del kyrkomedlemmar strävar efter en gemenskap som de inte 

upplever i majoritetssamhället. Engagemang och tillhörighet till ett kristet samfund påverkas 

inte av majoritetssamhällets åsikter. Resultatet ger en bild av en stor upplevd gemenskap 

bland de kristna samfundens medlemmar vilka betraktar sin tillhörighet till respektive 

samfund som ett medvetet val. Deras gemenskapskänsla leder till att de behåller sina religiösa 

värderingar oavsett om det skapar friktioner mellan dem och majoritetssamhället. 

Nyckelord: religionssociologi, religion, gemenskap, samfund, kyrka, värderingar 

 

Abstract 

The ambition with this essay is to look into the Church of Sweden, Katholic Church and 

Jehova's Witness and examine how members to these Christian communions experience their 

own membership and their religious values and how they affect these member's view of the 

society they live in. To find answers to our questions, we have applied case-study with 

observations and group-interviews with members of the three Christian communions 

mentioned. To interpret the data, we have used theories about community (Stroope), solidarity 

and society (Durkheim), human relations (Tönnies) and value system, community, thoughts 

and actions (Dumont). 

The examinations displays that some church members aim community which they don't seem 

to experience in the majority society. Engagement and belonging in a Christian communion is 

not affected by the opinions of the majority society. The result gives us a picture of great 
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community between the members of the examined Christian communions, who also look at 

their membership as a consious choice. Their feeling of community lead them to keep their 

religious values and keep them from seeking acceptance from majority society. 

Keeword: religionsociology, religion, community, communion, church, values 

 

Förord 

Vår resa tog slut. Vi vill varmt tacka alla de som har visat sitt stöd under resans gång: 

- Alla informanter från Svenska Kyrkan, Katolska Kyrkan och Jehovas Vittnen för all 

avsatt tid och all information som möjliggjorde att uppsatsen kunde bli skapad 

- Våra partners för stöd och att de tog hand om våra barn så vi kunde skriva i lugn och 

ro 

- Våra barn för tålamod 

- Vår handledare för alla goda och värdefulla råd (inte endast de som gällde uppsatsen) 

som hjälpte oss att hamna på en sociologisk, inte teologisk, kurs. 

Jeanette Brodin & Zofia Sarna, augusti 2014 
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1.   Inledning 

”Om kyrkan stänger dörren för mig så hoppar jag över fönstret senare”1 

Det svenska samhället är både mångkulturellt och sekulariserat, det betyder å ena sidan att 

många olika religioner existerar sida vid sida och å andra sidan att dessa religioner inte kan 

involvera sig i statliga beslut. Furseth & Repstad (2008) anser att sekulariseringen har lett till 

att personliga band som lojalitet, tillit och beroende har ersatts av andra, mer abstrakta system, 

bl.a. det så kallade ”expertsystemet” där människor i högre grad vänder sig till olika experter 

för rådgivning och konsultation. Seweryniak (1999) beskriver sekularisering som en process 

som innefattar autonomi från kyrkan inom strukturer som demokrati, politik och mänskliga 

rättigheter. Men kyrkor och religiösa organisationer blir allt mer aktiva både på social och  

politisk nivå. Bäckström (2014) anser att man kan tala om de-privatisering av religionen, 

eftersom dess betydelse har ökat i stor utsträckning.    

 Faktum att religiösa organisationers angelägenhet har ökat, betyder inte att betydelsen 

av deras värderingar har ökat samtidigt. Religiösa normer väcker ofta motstånd i det sekulära 

samhället, som accepterar kyrkans engagemang när det berör sociala frågor, men inte 

engagemang när det gäller etiska normer. Religiösa organisationer kan anpassa sina 

värderingar till samhällets normer, som t.ex. Svenska Kyrkan eller behålla de traditionella 

värderingarna och riskera att bli utsatta av samhället, som t.ex. Katolska Kyrkan och Jehovas 

Vittnen.           

 Även om människor kan känna sig utanför samhället redan innan sin tillhörighet till ett 

religiöst samfund, kan deras känsla av gemenskap och de värderingar som delas med andra 

kyrkomedlemmar, förstärka deras hållning om alienation. Det är inte självklart att de bekände 

samma värderingar innan tillhörighet till kyrkan, utan de kunde börja medge dessa 

värderingar efter kyrkotillhörighet. Det som människor tycks få av religiösa organisationer, är 

en känsla av gemenskap och acceptens som kanske inte uppfattas i majoritetssamhället. De 

kyrkliga värderingar som står motsats till majoritetssamhällets normer kan förstärka 

gemenskap mellan samfundens medlemmar. Det som fascinerar oss mest är det samspel som 

råder mellan det sekulariserade samhället och individernas religiositet. Likaså mellan de 

                                                 

1. 1Rosa – en informant från Katolska Kyrkan 
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normer och värderingar som existerar både i kyrkor och i majoritetssamhället. Dessa kan vara 

motsatta varandra och skapa friktioner i samhället. 

1.1. Problemformulering 

Utifrån ett religionssociologiskt fält undersöker vi hur gemenskap skapas mellan olika 

religiösa medlemmar och hur dessa respektive samfunds värderingar påverkar medlemmarnas 

livsval. Vi valde att göra undersökningen bland olika religiösa samfund därför att de är en 

viktig del av samhället. Deras värderingar, som ofta åtskiljs av majoritetssamhällets 

värderingar, kan bl.a. leda till icke-acceptens från majoritetssamhällets sida samt även till 

diskriminering p.g.a. individens tillhörighet till ett religiöst samfund. Vår uppsats fokuserar på 

tillhörighet till Svenska Kyrkan, Katolska Kyrkan och Jehovas Vittnen samt deras värderingar, 

och ev. värdehierarkier. Vi anser att problematik inom dessa områden kan aktualiseras i det 

svenska samhället. 

1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur medlemmar i Svenska Kyrkan, Katolska 

Kyrkan och Jehovas Vittnen upplever sitt medlemskap i respektive samfund. Andra 

underliggande undersökningsområden är; vilka religiösa värderingar som ev. påverkar deras 

relationer med samhället, vilken betydelse kyrka/samfund har för individerna, hur de uppfattar 

eventuella konflikter mellan de religiösa och samhällets värderingar samt om det finns 

specifika värdehierarkier som uttrycks inom samfunden och hur dessa i så fall tar sig i uttryck. 

 Vår undersökning är gjord med hjälp av kvalitativa metoder som deltagande 

observation och fokusgruppintervjuer, vilka är adekvata till undersökningar eftersom de 

hjälper oss att fånga informanternas egna upplevelser. De frågorna som vi vill få svar på är: 

1. Vilka faktorer påverkar medlemmarnas tillhörighet till ett religiöst samfund? 

2. Vilka religiösa värderingar kan skapa friktion mellan medlemmarna och samhället? 

 

 

 

 



6 

 

2. Bakgrund 
I Eksjö nekades en barnmorska sommarjobb eftersom hon av religiösa skäl vägrade att utföra 

aborter. Vårdfacket menar att för patienter i Sverige måste det vara tydligt att det som svensk 

lag säger att du kan få utfört, det ska också kunna ske (EksjöTT, 2014). Detta exempel visar 

de spänningar som kan äga rum mellan majoritetssamhällets lagar och normer och religiösa 

värderingar. Det visar att det inte är lätt att uppleva sin religiositet i det sekulära samhället 

eftersom en förväntas följa statens lagar. Det finns religiösa värderingar som står i motsats till 

svenska lagen. Detta kan leda till konflikter som utgår från ett maktförhållande mellan ett 

religiöst samfund och majoritetssamhället. För att beskriva dessa maktstrukturer kan man 

använda sig av ett intersektionellt perspektiv. Utifrån detta perspektiv kan man se två 

underliggande processer: 1. överordning, vilket innebär att en individ, ett fenomen eller 

företeelse p.g.a. strukturer, normer och värderingar innehar en starkare betydelse, högre rang 

och större makt. 2. underordning, vilket betyder det motsatta, en individ, ett fenomen eller 

företeelse innehar mindre betydelse, rang eller makt (Walby, 2009). Underordning och 

överordning är de olika tillhörigheter en individ har i samhället, ex kön, klass, etnicitet, 

religion och bostadsort. Dessa tillhörigheter ger upphov till olika maktordningar beroende på 

vilken kombination av tillhörigheter en individ innehar. Det kan leda till friktioner i samhället, 

vilket sker i vårt fall där majoritetssamhällets och de religiösa värderingarna står i motsats till 

varandra.          

 Motsatsen mellan dessa värderingar samt mellan sekulariseringen och religiositeten, 

resulterar i frågor huruvida religiösa samfund har stor betydelse i det nutida samhället eller ej. 

Det finns många individer som tillhör olika religiösa samfund, vilka engagerar sig allt mer i 

politiska frågor. I dagens sekulära samhälle, kan olika kyrkor, religiösa organisationer och 

sekter fortfarande äga makt över sina medlemmar, vilka väljer tillhörighet i religiösa 

organisationer som komplement till samhällets utbud av gemenskap och samhörighet. 

 Sverige är ett sekulärt samhälle där sekularisering är en viktig del i 

samhällsvetenskapen. Frågan om vilka faktorer som påverkar antalet kyrko/samfunds-

medlemmar i Sverige väcker stort intresse. Redan från 1987 har SOM-institutet undersökt hur 

ofta svenskarna besökt en gudstjänst eller en annan religiöst möte under de senaste 12 

månaderna. Enligt Hagevi (2001) finns det inte några stora förändringar från 1980-talet av hur 

ofta svenskarna besöker religiösa möten. Det gäller särskilt de som kallas regelbundna 

besökare, det vill säga de, som besökt religiösa möten minst en gång i månaden. Större 

skillnader kan man se mellan personer som besöker en kyrka eller religiöst möte mindre 

frekvent, och de som inte besökt religiösa möten de senaste månaderna. Individer som sällan 
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besöker religiösa möten minskar och de som aldrig besöker sådana möten ökar lite.  

 Sekulariseringen är en av de faktorer som orsakar att andelen medlemmar i Svenska 

Kyrkan har sjunk med 29,3 % mellan år 1972 och år 2013. 1972 tillhörde 95,2 % av 

befolkningen Svenska Kyrkan (Svenska Kyrkan, 2013b), medan 2013 deklarerade 65,9 % av 

befolkningen sin tillhörighet till Svenska Kyrkan (Svenska Kyrkan, 2014b).  Resultatet 

påverkas även av andra faktorer som: dödlighet mellan äldre medlemmar (det tillkommer inte 

lika många nya medlemmar genom dopet); invandringen som ökar folkmängden och bidrar 

till ett mångreligiöst Sverige, orsakar exempelvis att en viss procentuell andel av 

medlemmarna minskar; rörlighet mellan icke-medlemmar som inträder i Svenska Kyrkan och 

medlemmar som utträder (Svenska Kyrkan, 2013b). Även om antalet medlemmar i Svenska 

Kyrkan minskade under 2013 med 1,4 procent jämfört med året innan, var antalet personer 

som under 2013 aktivt2 valde att gå med i Svenska Kyrkan, 8 355 stycken. Det är det högsta 

värdet under 2000-talet (Svenska Kyrkan, 2014b).      

 Ett av de tre samfunden i Halmstad, som vi har valt till undersökningen är Martin 

Luthers Församling med 14 334 medlemmar. 3(Svenska Kyrkan, 2013a; Svenska Kyrkan, 

2014c). När det gäller Katolska Kyrkan saknas information från år 2013, men mellan årskiftet 

2009/2010 och 2010/2011 ökade antalet medlemmar med 3308 personer, så år 2010/2011 

deklarerade 96 950 individer sin tillhörighet till Katolska Kyrkan 4 (Emanuelson, 2011). 

Jehovas Vittnen har ingen kyrka, utan ett Rikets Sal, som fungerar som ett slags 

församlingshem. Samfundet omfattar 318 församlingar i Sverige, varav tre finns i Halmstad. I 

dessa 318 församlingar finns 22 344 vittnen 5 (Jehovas Vittnen, 2014).   

 Vi valde att göra undersökningen bland dessa tre religiösa samfund eftersom de är en 

viktig del av samhället. Deras värderingar kan leda till konflikter mellan olika grupper i 

                                                 

2.  Till aktivt inträde räknas nya medlemmar som är 12 år gamla eller äldre (Svenska Kyrkan, 2014b). 

3. Som jämförelse har Halmstad Kommun i skrivandets stund 94 406 invånare., enligt uträkning är ca 

27 % av Halmstads invånare medlemmar i St. Nikolai och Martin Luther församling (Halmstad 

Kommun, 2013) 

4. Det kan vara beroende av olika faktorer som t.ex. ökade antal immigranter. 

5. Det är endast aktiva medlemmar som räknas med i statistiken. Med aktiva medlemmar menas 

förkunnare och missionärer. Inaktiva medlemmar och sympatisörer är således inte inräknade här 

(Jehovas Vittnen, 2014). 
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samhället och även till diskriminering p.g.a. individers tillhörighet till en religiös organisation. 

Vi anser även att det viktigt att förstå hur gemenskapen mellan de religiösa samfundens 

medlemmar uppstår och hur religiösa värderingar påverkar deras livsval. Genom att 

undersöka hur medlemmar i Svenska Kyrkan, Katolska Kyrkan och Jehovas Vittnen upplever 

sitt medlemskap i respektive samfund, samt vilka religiösa värderingar som ev. påverkar deras 

relationer med majoritetssamhället, kan vi skapa bättre förståelse vilken betydelse 

kyrka/samfund har för individerna och analysera hur de uppfattar eventuella konflikter mellan 

samfundens och samhällets värderingar. 
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3. Tidigare forskning 
Religion och religiösa samfund är en viktig del av samhällets existens eftersom religiösa 

värderingar påverkar människornas liv och sålunda hela samhället. Det finns olika 

undersökningar som handlar om religiösa samfund, kyrkliga värderingar samt engagemang i 

sociala frågor. Av dessa undersökningar har vi valt Klingenbergs studie, som handlar om 

varför finska ungdomar har valt att tillhöra den Lutherska kyrkan, Moras studie bland 

katolska mexikanska immigranter i USA, samt Bäckströms och Börners resonemang kring 

religiösa organisationer och sociala frågor.      

 Klingenbergs (2014) studie visar olika orsaker till tillhörighet till kyrkan. Utifrån de 

orsakerna kategoriserar hon sina informanter till fyra olika grupper, som Traditionella 

Kyrkomedlemmar, Reflekterande Christians, De kritiska icke-kristna och Tröskel-

medlemmar. Moras (2013) undersökning fokuserar på olika faktorer som påverkar 

kyrkomedlemmar social aktivism. Bäckström (2014) beskriver hur finanskriserna har inverkat 

på religiösa organisationers engagemang som efter kriserna ökade sin inblandning i den 

offentliga sfären. Börner (2013) poängterar att kyrkor och samhället har samma mål när det 

gäller sociala frågor och på grund av det skulle vi se kyrkor mer som samarbetare med 

samhället än konkurrens eller en motsats.       

 Klingenbergs kategorisering och hennes studie har hjälpt oss att förstå varför människor 

väljer att tillhöra ett religiöst samfund, vilket är en av de frågorna vi vill ha svar på. Moras, 

Bäckströms och Börners resonemang kring social aktivitet och orsaker till den var behjälplig 

för oss när det gäller bättre förståelse varför religiösa organisationer fortfarande existerar i det 

sekulariserade samhället samt att de är en viktig del av samhället. Dessa undersökningar 

visade även att de flesta religiösa samfund lägger stor vikt vid sociala frågor. Deras intresse 

utgår från divana budskap, som stämmer överens med det resultat vi har fått i vår 

undersökning. När Klingenberg (2014) gjorde en undersökning bland svensktalande 

ungdomar, bosatta i tre områden i Finland, visade sig att en del hennes informanter, vars båda 

föräldrar var medlemmar i kyrkan, var ganska oreflekterade när det gäller frågor om deras 

tillhörighet till kyrkan samt att de relaterade sitt medlemskap till faktorer som stod utanför 

deras personliga vilja eller medvetet val. Andra gruppens informanter, som karaktäriserades 

av att en eller båda av deras föräldrar inte tillhörde kyrkan, betraktade sin tillhörighet som ett 

personligt val, motiverad och frivillig.          

 Utifrån sitt resultat delade Klingenberg (2014) informanter på fyra olika kategorier som 

Traditionella Kyrkomedlemmar (Traditional Church Member) eftersom de kopplade sitt 

medlemskap i kyrkan till familjetradition och ansåg sig som kristna samt både deras 
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medlemskap och kristendomen var en naturlig del av den finländska kulturen. Reflekterande 

Christians (Reflective Christians), karaktäriserades av att de identifierar sig själva som 

kristna, men de reflekterade om tro och/eller sina grundläggande värderingar. De upplevde 

kyrkans medlemskap som en känsla av trygghet eller någon som förmedlar goda värderingar, 

både på en individuell och på en kollektiv nivå. De kritiska icke-kristna (The Critical non-

Christians) tillhörde individer som kännetecknades av en brist på förståelse för traditionell 

kristendom och religiös tro. Tröskel-medlemmar (the Threshold members) hade inte bestämt 

sig om de vill vara medlem i en kyrka eller inte och enligt Klingenberg betyder det att de 

tänker på sig själva som personligen ansvariga för sitt kyrkliga medlemskap.  

 Mora (2013) fokuserade på vilka faktorer som påverkade mexikanska katolska 

immigranter, bosatta i USA, i deras sociala aktivism. Hennes studie visar att 

kyrkomedlemmarna identifierade sitt engagemang med närmare relation med det divana. De 

betraktade sin inblandning i sociala frågor som en plikt och skyldighet. Allt detta ledde dem 

till att delta i det sociala livet och engagera sig i politiska frågor d.v.s. de utvecklade sina 

samhälleliga kapaciteter på olika nivåer. Det betyder att genom sitt engagemang skapade de 

gemenskap med hela samhället.          

  Bäckström (2014) poängterar att religiösa organisationers engagemang i sociala 

frågor är viktigt för hela samhället, särskilt när det gäller finanskriser (t.ex. på 1990-talet och 

2008 år) som påverkar välfärdsverksamheterna i Nordiska länder. Dessa kriser öppnar upp för 

sökandet efter ett billigare alternativ av social välfärd. När statens roll minskar ökar kyrkornas 

och de religiösa samfundens välfärdsverksamhet. Bäckström påpekar att religiösa 

organisationers sociala engagemang alltid varit en del av deras verksamhet och även idag är 

det motiverat med samma hänvisningar till Bibeln. Börner (2013) anser från sin sida att 

kyrkliga samfund har rätt att ingripa när staten inte kan fullgöra sina uppgifter eller när 

samhället förlorar sin solidaritet. Han tycker att relationer mellan kyrka och staten skulle vara 

klart definierade när det gäller socialt ansvar, även om båda två har samma mål d.v.s. att 

forma samhället på ett ansvarsfullt sätt. Kyrkan kan besluta om att kritisera, stödja, ta och 

släppa ansvar och samarbeta när det gäller staten och det betyder att kyrkan i den meningen är 

alltid politiskt. 
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4. Teoretisk referensram 
För att analysera resultatet har vi använd oss av fyra olika sociologiska teorier som vi delade 

på två teman d.v.s. den religiösa gemenskapen och individualism – holism. Stroopes 

reflektioner kring gemenskap och Tönnies resonemang om Gemeinschaft hjälper oss att 

förklara det fenomen som tillhörighet till religiösa samfund i ett sekulärt samhälle är. Enligt 

Dumont påverkas individens agerande av olika ideologier och värdergrunder i en bestämd 

miljö som t.ex. ett religiöst samfund. Det är bl.a. värdehierarkier som kan skapa friktioner 

mellan olika samhällens grupper. Mellan dessa grupper kan skillnader mellan solidaritet 

existera, som enligt Durkheim kan vara av organisk eller mekanisk karaktär. Tack vare dessa 

teorier kan vi skapa en bättre förståelse kring frågor som handlar om relationer mellan 

samhället och religiösa samfund. 

4.1. Den religiösa gemenskapen 

Stroope (2011) skriver att det finns olika typer av gemenskap som t.ex. idé-baserad solidaritet 

(en upplevelse av gemenskap och tillhörighet) och relationell struktur av solidaritet (socialt 

nätverk och riter) som betyder att beteendemönster och sociala nätverk inte är samma sak som 

subjektiv upplevelse av gemenskap och tillhörighet. Han menar att det finns två olika sorters 

integration i sociala grupper som objektiv sammanhållning, ex sociala band inom grupper och 

uppfattad sammanhållning, vilket menas med individens egen uppfattning kring gemenskap 

med gruppen. Bollen & Hoyle (i Stroope, 2011) anser att uppfattningen om gemenskap är den 

mer direkta och pålitliga mätenheten för en individs samhörighet med en grupp. Durkheim 

(2012) menar att för att kunna förstå sina medmänniskor skapar individer en känsla av 

samhörighet. Samhörigheten skapar en form av gemenskap, gemenskapen skapar en vi-känsla 

och denna vi-känsla skapar mening i tillvaron hos individen. Denna uppfattning om 

gemenskap skapar även individens känsla av moral, lojalitet och engagemang gentemot 

gruppen (Stroope, 2011). Individens känsla av gemenskap bestäms av mönstren kring hens 

sociala relationer, de sociala banden, frekventa fysiska möten och det rumsliga utrymmet 

(Stroope, 2011). För att beskriva de sociala relationerna använder sig Tönnies (2009) av två 

olika begrepp: Gemeinschaft (Community) och Gesellschaft (Society). Enligt Durkheim 

(2012) har även individen två sidor, den individuella sidan som är personens identitet och den 

sociala sidan, som är samhället. Tönnies (2009) anser att relationer i sig samt de sociala band 

som utgår från den, kan tolkas som ett verkligt organiskt liv. Detta organiska liv är kärnan i 

gemenskapen som han kallar Gemeinschaft i vilken alla typer av social samexistens som är 

välkända, bekväma och konforma. I Gemeinschaft är individer sammankopplade med 



12 

 

likasinnade individer på gott och ont redan från sin födelse som innebär ett äkta och bestående 

liv tillsammans. Gesellschaft är det som vi kallar samhället och som Tönnies beskriver som en 

mekanisk struktur som finns i sinnet. Världen utanför bekvämlighetszonen är Gesellschaft, 

livet i det offentliga rummet i vilket samma individer är skilda åt och lever som i ett 

främmande land och p.g.a. det kan således Gesellschaft betraktas som en tillfällig och ytlig 

sak (Tönnies, 2009).            

   Det finns även en skillnad mellan relationer som pågår i större eller mindre 

grupper. Större grupper tenderar att skapa en form av infrastruktur inom gruppen med 

avdelningar, nivåer och hierarkier. Man tror att denna infrastruktur skapar en form av upplevd 

gemenskap hos medlemmarna i gruppen. Vad gäller tro inom en grupp, har det visat sig också 

ha en stark effekt på en individs upplevelse av gemenskap. Att dela samma trosuppfattning 

med gruppen skapar en annan dimension i det sociala nätverket. Det gör individen mer 

benägen att investera sig själv mer inom gruppen och ger dessa investeringar mening och 

betydelse. När individen delar samma tro skapas en känsla av legitimitet och värdighet. Smith 

menar att individens behov av mening och gemenskap blir uppfyllt genom att tillhöra en 

social grupp som delar samma värderingar, varvid ett kollektivt medvetande och en kollektiv 

identitet blir kärnan inom gruppen (Stroope, 2011). Durkheim (2012) anser att religionen är 

ett uttryck för den sociala gemenskapens självmedvetande, vilket leder till olika 

religionsformer. Han menar att kollektiva sammankomster skapar ett särskilt emotionellt 

tillstånd som leder till sammanhållningens självbevarelse. Genom att individen upplever sig 

som en viktig del av kollektivet och får denna bekräftelse av andra inom gruppen, skapas 

således de emotionella banden och tillstånden som stärker individens fortsatta tillhörighet till 

religionen. 

4.2. Individualism – holism 

Enligt Dumont (2009) är varje samhälle grundat på värdehierarkier där integrering sker enligt 

specifika värden som kommer till uttryck på många nivåer. Ett av de värdena bestämmer om 

andra värden på lägre nivåer. Dumont hävdar att hierarki är en grundläggande princip när det 

gäller samhället. För honom är begreppet ideologi fundamentalt men han tycker att det finns 

många olika ideologier och värdesystem som utvecklar ett gemensamt tänkande och agerande 

i en viss kollektiv miljö. Det betyder att en ideologi påverkar individens handlande t.ex. sättet 

på vilket individen organiserar sin vardag.      

 Dumont (2009) anser att sociologer, när det gäller individen och dennes relation till 

omgivningen, brukar tala om två motsatta perspektiv. Dumont kallar det för individualism och 
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holism. Individualism är kopplad till det moderna samhället medan holismen är relaterat till 

det traditionella samhället. Sjögren (2003) tycker att man här kan tala om ett individ- och 

gruppcentrerad samhälle. Durkheim (2012) menar att det finns två typer av samhällen, det 

moderna differentierade samhället som han kallar organisk solidaritet. Där finns hög 

arbetsdelning och religionen spelar liten roll för den sociala sammanhållningen. Sedan finns 

de traditionella samhällena som han kallar mekanisk solidaritet. I dessa samhällen finns låg 

grad av arbetsdelning, hög gruppkonformitet och ett starkt kollektivt medvetande.  

 I ett individualistiskt samhälle är individen betraktas som en enhet samt högsta värde i 

sig själv. En människa är universums centrum och den viktigaste principen i samhället. Det 

som vi kallar samhälle är enbart ett medel som leder till att fullgöra individens legitima 

målsättningar. Utifrån det holistiska perspektivet ställer samhället gruppen i universums 

centrum. Människan är endast en del av en större helhet och hennes liv, existens får sin 

mening bara i förhållande till gruppen (Dumont, 2009). Enligt Dumont (2009) existerar inte 

samhället i en individualistisk bemärkelse eftersom en individ födds och lever i ett samhälle 

som karaktäriseras specifika idéer och värdehierarkier. Det betyder att individen inte står i 

motsats till ett hierarkiskt, traditionellt samhälle som en del mot helhet, utan de är jämställda 

eller homologiska eftersom var och en av dem stämmer med människans kärna. Det moderna 

samhället agerar tillsammans men tänker och utgår från individen. 
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5. Metod 
Vi har som fall valt olika religiösa samfund som gemensamt är kristna till grunden och 

etablerade i det svenska samhället. Vi har använt oss av fallstudie med hermeneutisk ansats 

eftersom den hermeneutiska cirkeln har stor betydelse för oss. Den hjälper oss att förstå 

interaktionerna mellan undersökningsobjekten; de tre kyrkliga samfunden, som är en del av 

samhället och samhället som helhet. Inom fallstudie ingår två tillvägagångssätt: deltagande 

observation, genom vilken vi kan lägga märke till processer som pågår i lokalsamhället, i vårt 

fall det religiösa samfunden och fokusgruppintervju genom vilka vi vill få förståelse hur 

informanterna själva upplever de processer som de är en del av. Det är gruppen och 

grupptillhörighet som står i fokus i undersökningen. Genom att använda oss av gruppintervju 

har vi fångat interaktioner i gruppen och även besvarat våra frågor om eventuella konflikter 

mellan gruppen och samhälle. De tre kyrkliga samfund vi har valt, betraktar vi som tre 

suveräna fall därför att de skiljer sig åt även om man kan finna gemensamma punkter. För att 

förstå oss själva har vi använt oss av den aletiska cirkeln eftersom vår egen förförståelse, d.v.s. 

våra egna åsikter, erfarenheter och tankar, påverkar vår förståelse. 

5.1. Vetenskaplig metodologi 

Målet med denna uppsats är att beskriva och förklara de processer som pågår mellan religiösa 

samfund och det sekulariserade majoritetssamhället, samt förklara eventuella motiv som står 

bakom tillhörigheten till samfunden. Enligt Merriam (1994) är fallstudien en deskriptiv 

forskning som fokuserar på beskrivningar eller förklaringar. En fallstudie är användbar till 

undersökningar där målet är att komma till den bästa och den mest övertygande förklaringen 

utifrån flera olika sanningsvärden. Vi kan inte granska våra informanter utifrån ett 

sanningsvärde eftersom människornas värderingar och trosuppfattningar är subjektiva. Det 

innebär att de omöjligtvis kan mätas i experimentella metoder. Vi koncentrerade oss på dessa 

tre religiösa samfund för att fånga de processer som pågår inom och mellan samfundens 

medlemmar och det svenska majoritetssamhället. Fallstudien passar till undersökningar som 

fokuserar på en specifik företeelse d.v.s. en institution eller en social grupp, i vårt fall tre 

religiösa samfund. I den bemärkelse man kan säga att en fallstudie är partikularistisk och 

deskriptiv.              

 Att en fallstudie är partikularistisk betyder att undersökningen inriktas på en viss 

situation, händelse, företeelse eller person som i fallet är det viktiga. Fokus ligger på 

situationer och problem som kan uppstå i vardagslivet och hur dessa situationer eller problem 

hanteras av människor utifrån ett helhetperspektiv (Merriam, 1994). I uppsatsen inriktar vi på 
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friktioner som ev. uppstår mellan religiösa samfundsmedlemmar och samhället som helhet. 

Deskriptivitet betyder att forskare kan fånga de regler, värderingar, attityder och uppfattningar 

som existerar i samhället. Det gäller inte enbart samhällets uppfattningar och fördomar om 

kyrkor, utan även de värderingar som existerar inom respektive samfund. Genom att använda 

sig av fallstudiedesign kan bättre förståelse skapas av fenomenet som undersöks. Exempelvis  

varför människor som lever i det sekulära samhället, tillhör och engagerar sig i olika religiösa 

organisationer (Merriam, 1994).         

 Kunskapen som vi får från en fallstudie är konkreta, levande och direkta. Detta eftersom 

det är inriktat på vardagliga situationer (Merriam, 1994) som veckovis deltagande i mässan 

eller religiös undervisning. För de som deltar aktivt och reguljär i religiösa möten är mässan 

eller religiös undervisning en vanlig, vardaglig situation, lika vanlig som att t.ex. handla mat. 

Denscombe (2010) anser att en fallstudie möjliggör fördjupning av komplex kunskap av den 

observerade situationen. Genom att fånga fallet som helhet (holostiskt) kan man studera hur 

olika delar påverkar varandra, exempelvis hur gemenskap påverkar samfundens medlemmar 

förhållande till samhället (Merriam, 1994).        

 Merriam (1994) anser att fördelen med fallstudier är att metoden lämpar sig bra i 

situationer där forskaren vill få mycket information gällande egenskaper hos en given 

population, ex. religiösa organisationers medlemmar. Dock är fallstudier begränsade av 

forskarens sensibilitet och integritet. Med detta menas att p.g.a. forskaren är dömd på sin egen 

styrka och intuition, när det gäller insamling och analys av information. Vi använde m.a.o. 

vårt perspektiv när vi samlade och analyserade datan vi fick av informanterna. Det är möjligt 

att någon annan i sin slutrapport skulle lägga tonvikten på annan data och därmed förändrar 

slutsatsen. Det kan även hända att läsaren kommer att dra felaktiga slutsatser på grund av att 

fallstudien har blivit överförenklad, exempelvis p.g.a. att vi var tvungna begränsa oss till ett 

visst antal sidor, eller att vi omedvetet har överdrivit situationens omständigheter. 

5.2. Tillvägagångssätt och analysmetod 

Under undersökningens gång har vi gjort deltagande observation vid 1 tillfälle per samfund 

för att observera samspelet mellan medlemmarna. Insamling av materialet har pågått under 

Påskhelgen vilket försvårade för våra informanter att hitta en tid att träffas oss. Denna 

tidpunkt valde inte vi själva, varför vi inte hade möjlighet att senarelägga eller tidigarelägga 

observationen. Då observationen i Katolska Kyrkan inträffade på Palmsöndagen var antalet 

människor som deltog i mässan fler än brukligt. Påsken är den största helgen för katoliker 

(och för majoriteten av de kristna) så antalet mässdeltagare är alltid större på Påskmässorna än 

på vanliga mässor.            
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 Vi har använt oss av fokusgruppmetoden d.v.s. att intervjua flera individer samtidigt, i 

vårt fall grupper som bestod av 3-5 medlemmar från varje religiöst samfund. I verkligheten 

varierade antalet informanter mellan samfunden. I Svenska Kyrka fick en av våra tre 

informanter förhinder, så fokusgruppen här bestod endast av två individer. I Katolska Kyrkan 

kom fler informanter än avtalat, vi fick intervjua 6 individer. Mest disciplinerade var 

informanter från Jehovas Vittnen som var 4 stycken. Intervjumomentet realiserades hos 

respektive samfund för att informanterna skulle känna sig bekväma och trygga. Vi valde 

semistrukturerad typ av fokusgrupp för att informanterna skulle komma till tals och beskriva 

sina erfarenheter, åsikter, funderingar och känslor fritt. Under intervjuns gång ville vi få svar 

på våra frågeställningar, men vi fokuserade även på interaktionen som pågick mellan 

respektive medlemmar. Detta genomförde vi genom att den ena av oss intervjuade deltagarna, 

och den andre antecknade samspelet och dynamiken i gruppen. För att underlätta 

transkriberingen valde vi att spela in samtliga intervjuer på våra respektive smartphone-

mobiler. Efter transkriberingen förstörde vi allt inspelat material för att skydda informanternas 

anonymitet och integritet. För att analysera empirin arbetade vi parallellt med teorier, tidigare 

forskning och insamlat intervju- och observationsmaterialet. I avsikt att underlätta analysen 

sorterade vi empirisk materialet i olika teman som var desamma för alla tre religiösa samfund. 

Genom att kategoriseringen fick vi fram en helhetsbild av materialet och kunde relatera den 

till tidigare forskning och de teorierna som vi valde. 

5.3. Validitet 

Merriam (1994) förklarar att forskaren måste granska validiteten via sina erfarenheter snarare 

än i termen av verkligheten. Detta eftersom är det omöjligt att undersöka ett fall utan att 

förändra den. T.ex. ville de flesta av informanterna bevisa för oss att de är vanliga, normala 

människor som alla andra. Dessutom är informanterna tolkade av en forskare som i sig själv  

är påverkad av olika faktorer. Det leder till slutsatsen att det inte finns ”något objektivt eller 

universellt sätt att garantera validitet, det finns bara olika tolkningar av den.” (Merriam, 

1994:177). 

 Enligt Bryman (2012) är det viktigt att inte ha illusioner när det gäller generaliserbarhet 

av de fall som hittats, eftersom ett fall kan inte bli representativ till något större helhet utan är 

riktad till ett begränsat område. Även om vi inte har illusioner anser vi att en del av vårt 

resultat kan generaliseras t.ex. genom att koppla datan som vi har fått under studiens gång till 

den tidigare forskningen. Även om de tre religiösa samfunden skiljer sig åt, fick vi liknande 

resultat av samtliga informanter. 
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5.4. Hermeneutiken och förförståelse 
Angreppssättet i denna uppsats är ur ett hermeneutiskt perspektiv (den hermeneutiska cirkeln ) 

vilket innebär att ”meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med 

helheten.” (Alvesson & Sköldberg, 2011:193) M.a.o. man kan inte förstå samfundens 

medlemmar utan att sätta de i samband med samhället som helhet, eftersom de är påverkade 

av samhället vare sig de vill det eller inte. I den aletiska hermeneutiken kan man tala om en 

cirkel mellan förförståelse och förståelse. De två hermeneutiska cirklarna, del-helhet och 

förförståelse-förståelse, är inte motsatta till varandra utan komplementerar varandra (Alvesson 

& Sköldberg, 2011). Enligt Birkler (2008) kan vi undersöka vad som helst och utforma vår 

metod, men vi kan aldrig ta bort en förförståelse, d.v.s. forskarens resultat är alltid färgade av 

hens förförståelse eftersom hens livserfarenhet, historisk och kulturella ”livsvärd” påverkar 

undersökningen. Därför tycker vi att det är en stor fördel att vi inte delar samma erfarenheter 

samt historiska och kulturella livsvärld. På grund av att Jeanette är svensk och Zofia polsk 

hade vi olika förförståelser och genom diskussioner kunde vi behålla objektiviteten. 

  Religion ligger i vårt intresseområde sedan många år tillbaka. Vi är medvetna att 

vi båda två ser religiösa samfund generellt som något positivt. Vi tror att människor i religiösa 

samfund söker mer än det divana, vi tror att gemenskap, trygghet och tillhörighet är andra 

lockande faktorer. Vi har inte enbart intresse och nyfikenhet när det gäller religion, utan även 

kunskap inom det området. Zofia har fil.mag. i teologi och har tidigare tillhört Katolska 

Kyrkan vid vilken hon deltog i kyrklig verksamhet och var huvudredaktör för en religiös 

tidning. Jeanette har läst religionshistoria vid Linné-universitetet i Växjö och varit medlem i 

Harplinge Kyrkas (Svenska Kyrkan) gospelkör och har bekantskaper inom bl.a. Jehovas 

Vittnen, Svenska Kyrkan och ett buddistiskt samfund i Halmstad. 

5.5. Urval och avgränsningar 
När det gäller urvalet av informanter har vi använt oss av bekvämlighetsurval d.v.s. att 

frågade vi våra bekanta inom respektive utvalda samfund, där vi bett dem om att fråga andra 

medlemmar om dessa ville delta i undersökningen. I alla samfund har vi valt informanter som 

är engagerade i samfundens verksamhet. Detta kan påverka vårt resultat, eftersom deras 

engagemang kan betyda att de tillhör kyrkan på ett aktivt och medvetet sätt. Men å andra 

sidan de är mer medvetna om regler och lagar som finns i kyrkan, vilket underlättar för oss 

när det gäller frågor som handlar om deras värderingar. Vi har valt att begränsa oss inom 

området samfund eftersom det finns många olika religiösa samfund. De samfund vi har valt 

att fokusera på är Svenska Kyrkan, som är mest etablerade i svenska samhället; Katolska 

Kyrkan, som förenar många invandrare och Jehovas Vittnen, som är en ganska sluten miljö. 
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Vi har valt kristendomen utifrån etableringsprincipen, då kristendomen i Sverige är den mest 

etablerade religiösa doktrinen.           

 I Svenska Kyrkan deltog 2 personer i fokusintervju, båda två var unga kvinnor i 20-25 

årsålder. Den tredje informanten fick förhinder. Båda informanterna, Anna och Josefin har 

växt upp i Svenska Kyrkan. Föräldrarna till den ena en av dem är inte särskilt religiösa men 

hon fick konfirmera sig. I Katolska Kyrkan fick vi intervjua 6 personer, 2 kvinnor och 4 män. 

Alla utom en äldre kvinna vid 60-65 årsålder var medelålders. Några var etniskt svenska, 

andra hade invandrarbakgrund. Inte alla var lika aktiva inom kyrkan. Två inom gruppen var 

gifta. Samtliga engagerar sig i kyrkoverksamhet på någon nivå och går till kyrkan 

regelbundet. En del av dem föddes in i Katolska Kyrkan, medan andra har växt upp inom 

andra kyrkor. Från Jehovas Vittnen deltog 4 personer, 2 kvinnor och 2 män, i 

fokusgruppintervjun. Ena mannen och ena kvinnan var medelålders och de andra 2 var 

ungdomar. De två ungdomarnas respektive föräldrar tillhör Jehovas Vittnen och de två äldre 

informanterna har valt tillhörighet som vuxna. 

5.6. Etik 
Under processens gång lyckades vi undvika de kriser som kan vara relaterade till etiska 

frågor. Det betyder att vi upplyste våra informanter om frivillighet och anonymitet; 

informationskravet- att deltagandet är frivilligt; samtyckeskravet -att deltagaren själv 

bestämmer över sin medverkan; konfidentialitetskravet - insamlade uppgifter om deltagarna är 

konfidentiellt och om nyttjandekravet - att uppgifterna endast används för 

forskningsändamålet (Bryman, 2012). Samtliga namn på våra informanter är figurerade. 

 Samtliga informanter var myndiga vid utförandet. Vi informerade dem från första 

stund om undersökningens syfte. En viktigt etisk fråga är att visa stor ödmjukhet och respekt 

för andras val av religion och tro. Vi har undvikt att blanda in våra egna värderingar, 

trosuppfattningar, åsikter och tolkningar av vad som är sanning och vad som inte är det. 

Genom att vara ödmjuka, öppna och neutrala inför andras trosuppfattning har vi gett 

deltagarna en trygghet, vilket i sin tur skapar ett förtroende där de som informanter är 

bekväma med att berätta om sin tro utan rädsla för dömande och argumentationer om ”rätt och 

fel”. 
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6. Resultat 
Resultatet är indelat i tre olika kategorier där varje del utgår från de kyrkliga samfund vi har 

valt i vår studie, utifrån gemensamma nämnare och icke-gemensamma nämnare. Detta för att  

visa på likheterna och olikheterna. Först kommer vi beskriva materialet från Svenska Kyrkan 

som är det mest etablerade kristna samfundet i det svenska samhället. Senare beskriver vi 

Katolska Kyrkan och sist men inte minst beskriver vi Jehovas Vittnen.    

  Vi har valt att använda oss av en del citat för att ge röster åt våra informanter, 

vilka är de som givit oss materialet att arbeta med i första taget. Genom att lyfta fram deras 

röster, hoppas vi kunna öka förståelsen för deras reflektioner kring sina respektive val av 

religiös tillhörighet. Under intervjuerna var samtliga informanter öppna och vågade uttala sina 

åsikter, värderingar och även sina känslor. Utifrån det material som vi har fått har vi valt de 

citat som svarar på våra frågeställningar. Observationerna hjälper oss att förstå varför våra 

informanter har valt sitt samfund och hur de interagerar med varandra inom samfunden. 

 

6.1. Svenska Kyrkan 

Observation 

Martin Luthers Församling i Halmstad brukar i folkmun gå under namnet Plåtkyrkan eftersom 

kyrkan till stora delar är av plåt. Vi kom till Plåtkyrkan precis i tid för söndagsmässan den 6 

april 2014 kl. 10.15. Vi kunde se att Plåtkyrkans folkliga namn var ytterst adekvat eftersom 

kyrkan är en massiv byggnad, helt klädd i plåt utvändigt. Ett par stora, tunga dörrar i trä visar 

var entrén finns. Inuti möter man först hallen, som är luftig och stor, möblerad med soffor, 

bord och plantor. Vidare finns det en lång korridor som leder till de inre gemaken med 

arbetsrum, fikarum, kök, wc och garderober. En annan mindre korridor leder till det stora 

andaktsrummet- kyrkosalen. Det är högt i tak och samtliga rum, utom fikarummet och köket 

är klädda i mörka, jordnära färger. Det är en avskalad miljö med få utsmyckningar. Vi blev 

bemötta av den kvinnliga prästen och förklarade vår avsikt med besöket och fick godkänt av 

prästen att genomföra vår observation. Väl inne i kyrkosalen kunde vi se att sittplatserna 

består av rader av stålstommar med separata stolar fästa vid stommen. Stommarna är 

uppdelade i tre sektioner, en rad med stommar till vänster om altaret, intill orgeln, en rad mitt 

framför altaret och en rad till höger om altaret. En diakon delade ut dagens programblad, där 

mässans verser och psalmer stod skrivet, samt psalmböcker. Efter mottagandet av 

programblad och psalmbok, valde vi att sätta oss längst bak i den vänstra sektionen om altaret 

för att kunna se ut över församlingen utan att dra uppmärksamhet till oss. Vi noterade att 
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församlingsmedlemmarna valde att sätta sig i den högra sektionen och så småningom fylla de 

mellersta raderna i den mittersta sektionen. Den främre mittersta sektionen liksom hela den 

vänstra förblev tomma, sånär på oss och ungdomskören som bestod av tre personer.

 Under mässan räknade vi till ca 50 personer med hög medelålder. De allra flesta var 

uppenbara pensionärer. Kör-medlemmarna och en blind kvinna i 20-30 årsålder var de enda 

tillsynes unga individerna i kyrkan. Vi kunde inte se några barn, andra ungdomar, eller 

personer i eller under vår ålder (-40 år). Trots antalet deltagare, rådde det tystnad från strax 

innan mässans början till slutet. Under mässan tycktes samtliga deltagare lyssna uppmärksamt 

på prästen. De läste bönerna och sjöng psalmerna när de ombads att göra så. Mässan var 

stillsam och rofylld. En organist spelade orgel när det var dags att sjunga psalmerna. 

Efter mässan gick många från kyrkan medan andra stannade på fika. Ungdomarna till kören 

stannade kvar en kort stund då vi förfrågade oss om eventuellt intervjua dem. Detta 

erbjudande tackade de ja till och vi bestämde tid och plats. Efteråt gick vi till fikarummet som 

var stort och ljust med ett flertal ovala och runda bord, flertalet stolar och någon soffa. Inte så 

många växter, utom små prydnadsväxter på borden. Sorlet i fikarummet var lågmält och 

stillsamt. Alla satt i små grupper och småpratade med de som satt allra närmast. Två personer 

delade ut fika och kaffe, medan övriga saktmodigt väntade på serveringen. 

 

Intervju 

Vi mötte upp med våra informanter från Svenska Kyrkan utanför entrén till Plåtkyrkan. Dessa 

var två unga tjejer vid namn Anna och Josefin. Det är två ungdomar i 20-års ålder. Den tredje 

informanten fick tyvärr förhinder och kunde inte deltaga.  De förklarar att tilltron på en högre 

makt stärker dem i vardagen, ger dem en slags trygghet. De berättar om sin tro. Anna har varit 

uppväxt inom Svenska Kyrkan och Josefin blev introducerad till Svenska Kyrkan först vid 

konfirmationen.         

 Josefin berättar att de gått med i Svenska Kyrkan för att söka gemenskap och 

tillhörighet. Anna berättar följande: 

 

jag var rätt så mobbad i skolan så när jag kom till kyrkan så det var ju en stor 

gemenskap och liksom alla var lika mycket värda, man liksom bemöttes på ett bra sätt. 

(Anna, Svenska Kyrkan 2014-04-10) 
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Josefin nickar instämmande med påståendet och säger vidare att hon har flertalet av sina 

vänner inom församlingen. Både Anna och Josefin förklarar att gemenskapen är viktig för 

deras deltagande i kyrkans aktiviteter. 

 

GEMENSKAPEN det är verkligen nyckelordet i det hela 

(Anna, Svenska Kyrkan 2014-04-10) 

 

Anna och Josefin beskriver specifikt Martin Luthers församling i Halmstad kommun som en 

bra kyrka. Med ”bra kyrka” menar dem en församling med bra sammanhållning och god 

stämning inom församlingen. De berättar om olika händelser som givit dem den åsikten, bl.a. 

om en gospelfestival i Göteborg där flertalet ungdomskörer från olika samfund träffades. 

Josefin säger följande: 

 

Jag tycker det är skönt med Svenska kyrkan just HÄR i alla fall/Det var ju på en 

gospelfestivalen (skratt) de var ju extrema! Då var vi i Göteborg på gospelfestivalen 

2010 och då vi var lite mera eh/ dem var ju lite värre om man kan säga så, de var 

väldig extrema och det första dem säger var att vi måste förkasta Darwin och vi 

allihopa sa ”va?? vad är det här??” Liksom, de var extremister, verkligen och vi 

kände bara att vi ville tillbaka till vår kyrka, så vi gick faktiskt! Det blev väldigt 

extremt som att man inte skulle ha sex före äktenskapet eller äga materiella ting och 

ah, jag vet inte vad! 

(Josefin, Svenska Kyrkan 2014-04-10) 

 

Som svar på frågan om de deltar i kyrkans aktiviteter svarar informanterna att de deltar efter 

tillgång till upplevd tid. Josefin säger att hon förutom kyrkokören även hjälper till vid 

ungdomsgården emellanåt. Anna berättar att hon deltar på någon mässa i veckan samt sjunger 

i kören när denna uppträder. Josefin förklarar vidare att det mestadels är ungdomsgården som 

hittar på aktiviteter, ex. turer till Liseberg, lägerverksamhet och dylikt. Detta ämne leder oss 

vidare till vad Svenska Kyrkan gör för samhället, och båda informanter anser att deras kyrka 

gör för lite. De menar att man alltid kan göra mer men att kyrkans mindre roll i samhället har 

inverkat på möjligheterna till stöd och hjälp. 

 

På nåt sätt känns det nästan som att den bidrar lite för lite, men det är ju bara en 

biprodukt av att de inte har så stor MAKT kan man väl inte säga, det låter så fel, men 

ni förstår vad jag menar?/.../ 

(Josefin, Svenska Kyrkan 2014-04-10) 
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De berättar vidare att Martin Luthers församling gör soppluncher för de mindre belevade och 

firar högtider som ex. jul i kyrkan med dukat bord och mat till ensamma eller socialt utsatta 

människor. 

 

De anordnar ju även soppluncher och så, sen så i julas så hade dem så att man kunde 

komma in hit och äta middag här tillsammans om man kanske inte kunde träffa sina 

släktingar och så kunde man få gemenskap och man kunde få äta tillsammans och få 

ha någon att vara med. 

(Anna, Svenska Kyrkan 2014-04-10) 

 

När vi kommer till frågan om Svenska Kyrkans roll i samhället menar båda informanter att 

Svenska Kyrkan har fått dålig publicitet som resultat av sekularisering, samtidigt menar 

informanterna att kyrkans tidigare roll i samhället var för stort. Anna och Josefin berättar även 

att kyrkan gärna gjort mer i samhället men att förtroende för kyrkan saknas. De relaterar även 

om en rädsla hos allmänheten att kyrkan ska ha inflytande i samhället: 

 

Det är så svårt och det där, man tänker ju att de har ju fortfarande skolavslutningar i 

kyrkan här och det vet jag ogillas här. Min bror jobbar på (skola) och dem har ju sina/ 

och många föräldrar är rädda för att man ska försöka konvertera barn och så och 

därför har många en negativ syn på kyrkan och vill då liksom inte riktigt befatta sig 

med den, jag tror att folk är lite rädda att det ska bli det här gamla tänket igen 

liksom/.../så Svenska Kyrkan tvingas vara lite försiktig och visa att de inte vill vara så 

pushiga mot människor 

(Josefin, Svenska Kyrkan 2014-04-10) 

 

Vidare säger Anna och Josefin om svårigheter att berätta om sin tro för andra människor då de 

upplever att de blir ifrågasatta: 

 

Det är jätte-svårt och jag känner att många gånger som man har blivit bemött, man 

vågar liksom inte riktigt säga att man är troende, då får man den där konstiga blicken 

alltså ”menar du på allvar att du tror på Gud??”alltså då måste man förklara sig och 

det borde man inte behöva men att/.../ att man bli väldigt mycket ifrågasatt och det ju 

det att Sverige är ju väldigt sekulariserat/.../ 

(Anna, Svenska Kyrkan 2014-04-10) 

 

I slutet av intervjun blir våra informanter tillfrågade om de har något mer att tillägga. På detta 

svarar de att deras församling nyligen haft en regnbågsmässa för att stödja hbtq-personer. 
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Vi hade faktiskt en regnbågsmässa här precis/ det var just om homosexualitet och 

allihopa så det är ju/ väldigt öppen och/ Ja, det finns liksom ingen som dömmer en 

eller någonting 

(Josefin, Svenska Kyrkan 2014-04-10) 

 

Anna och Josefin beskriver även en glädje att tillhöra Martin Luthers församling och att 

kyrkan spelar en stor roll för dem. 

6.2. Katolska Kyrkan 
Observation 

Den 13 april 2014 kl.11:02 gick vi på högmässan i Mariagårdens församling, en katolsk kyrka 

som ligger strax utanför centrala Halmstad. Mariagården utgörs av två byggnader av olika 

byggstilar, som är förankrade i varandra med en glasinklädd korridor. Själva kyrkan är en liten 

vacker, tegelbyggnad av äldre snitt med blyinfattad glasmosaik på fönstren. Innanför de 

mörka trädörrarna finns trappa som leder till ännu ett par dörrar, fast vita den här gången, och 

de leder i sin tur en in i en liten kyrksal med ljusa kulörer och salen är rikt smyckad med kors, 

helgonbilder, påve-bilder m.m. Det finns ett fåtal sittplatser som består av smala bänkar i rad. 

Vi kunde se att det även finns utrymme för stående och rullstolsburna besökare. Det 

strömmade till folk hela tiden och dörrarna öppnades och stängdes nästan konstant, där vi stod 

innanför hallen. 

 Vi tog oss till kyrkan via glaskorridoren och lyckades observera salen och deltagarna. 

Vi räknade upp till 170-180 personer i alla åldrar, pensionärer som småbarn, och många olika 

nationaliteter. Det var mycket sorl och ljud då många familjer närvarade med små barn. Efter 

observationen gick vi tillbaka till församlingshemmet för att invänta personal att tillfråga ang. 

intervjuer. Rummet vi satt i var målat i vitt med påve-bilder runt om på väggarna. Fönsterna 

var få och små. Mitt i rummet stod ett träbord och fåtöljer i brunt läder. Längs väggen vi satt 

vid, fanns även där bruna fåtöljer av äldre snitt. På de andra väggarna stod bokhyllor och skåp 

med böcker, pärmar, broschyrer och smycken. Ena väggen utgjorde dock ett undantag då en 

stor Madonna-staty, hållande Jesus som baby är placerad i en nisch i väggen. Statyn var 

beklädd med blommor, ljus och en krona, nedanför fanns en bönepall. Ur högtalarna 

strömmade prästens ord, vi fick veta att dagens mässa var anpassad till hörselskadade, d.v.s. 

den var teckentolkad. Efter mässan observerade vi att de som var engagerade i mässan, gick 

på kyrkkaffe i församlingshemmet. Det var mycket sorl och ljud, och många människor som 

rörde sig överallt. De som inte stannade kvar, gick från kyrkan. Dock stod de flesta utanför 

kyrkan och pratade med varandra i stora som små grupper, under lång tid ute på parkeringen. 
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Intervju 

I Katolska Kyrkan möttes vi av 6 församlingsmedlemmar som ville deltaga i undersökningen. 

Deltagarna var av olika kön men åldern var relativt hög. Samtliga informanter delar 

uppfattningen om att Katolska Kyrkan är ”grundkyrkan” ur vilken kristendomen är sprungen, 

då de anser att den går att spåra tillbaka till aposteln Petrus och det berg där han enligt Bibeln 

ska ha skapat den första kristna och därmed enligt informanterna, den Katolska Kyrkan.  Det 

är få av våra informanter vars biologiska familjemedlemmar är med i Katolska Kyrkan. Men 

de accepteras av sina familjemedlemmar.  Få av informanterna är födda katoliker, utan har 

konverterat som vuxna. Ett par av informanterna hade tidigare sökt svar på sina existentiella 

frågor genom andra religiösa samfund och kyrkor utan att känna sig hemma. 

 

För vissa kommer det naturligt att de växer upp i en kristen miljö, va, men sedan kan 

det vara vissa som p.g.a. olika omständigheter har hamnat i svårighet i livet, så söker 

man en mening med allting och då finner man Gud/ Jo där hamnar ju jag då. Jag är 

inte i uppväxt i kristen sammanhang över huvudtaget och levde ganska turbulent 

under hela min ungdomstid där, med droger och allt möjligt på 60-talet men till slut 

kommer jag till den punkten att de finns bara en enda sak, finns Gud eller annars dör 

jag och Gud fanns och här sitter jag idag.” 

(Allan, Katolska Kyrkan 2014-04-09) 

 

I och med inträdet i Katolska Kyrkan svarar alla unisont att de känner sig hemma och 

tillhöriga till kyrkan, dess värderingar och lära. De liknar samhörigheten inom kyrkan med en 

familj, vilket informanten Rosa säger här: 

Kyrkan är ju så rik på grund av vår/våra medsystrar och medbröder i himlen, alltså 

helgonen Vi är som en stor familj/.../ 

(Rosa, Katolska Kyrkan, 2014-04-09) 

 

Många av informanterna nickar instämmande vid detta påstående och de diskuterar 

sinsemellan vikten av helgonen samt Jungfru Maria. 

 

/.../någon frågar Påven om varför vi inte har kvinnliga präster, men vi har ju Maria! 

Hon är viktigare än alla präster och biskopar! Hon är större än dem! 

(Sven, Katolska Kyrkan, 2014-04-09) 

’ 

Alla informanter berättar att de hjälper till så gott de kan vi olika mässor och aktiviteter inom 

kyrkan, bl.a. att läsa bibeltexter under mässan, städa kyrkan och undervisa i katolicism samt 

sitta i expeditionen. De förklarar vidare om olika aktiviteter och sociala insatser katolska 
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kyrkan anordnar, bl.a. bibelstudiegrupper, integreringsgrupper för invandrare, hospis och ett 

slags kvinnojour där de stödjer utsatta kvinnor och barn samt offer för trafficking. Samtliga 

informanter anser att livet är okränkbart och att det är människans handlingar som är onda, 

inte människan per sig, varför de känner att den katolska läran är den som passar dem bäst. 

 

/.../för oss är ju livet heligt, allt från tillblivelsen, befruktningen till sista andetaget och 

detsamma gäller även äktenskapet/.../Gud älskar alla människor även om vi kallar 

dem onda eller goda, oavsett vem man nu är, Han älskar oss alla, men vi upplever att 

Gud kanske inte tycker om alla handlingar som vi människor gör. 

(Allan, Katolska Kyrkan, 2014-04-09) 

 

Vid frågor rörande värderingar och fördomar relaterar samtliga informanter att de möter 

starka fördomar p.g.a. deras val av tro. De berättar även att de själva hade fördomar mot 

katolicism innan de konverterade. Vid frågor rörande värderingar som är på kollisionskurs 

med samhället kom frågor gällande äktenskap, aborter och samkönades rätt till giftemål upp. 

Dialogen ser ut på följande vis mellan informanterna Karina, Rosa och Sven vid diskussionen 

kring samkönade äktenskap: 

 

Karina: vi inom katolska kyrkan tror att Gud skapade mannen och kvinnan till att leva 

tillsamman och det är ju också en sak som Bibeln säger är bra för oss och därför ska 

det vara så och därför går vi emot de värderingar som finns i samhället där man då 

vill viga samkönade, men det gör ju inte vi i katolska kyrkan./De är ju en sak/ 

 

Rosa: och det har ju inget med homofobi att göra, utan det är ju en/ alla människor är 

välkomna men det finns vissa saker man inte bör göra 

 

Sven: /.../ alltså ett samkönat äktenskap det finns ju inte för oss och sex utanför 

äktenskapet finns inte heller, det säger ju sig självt då var vi ställer oss i den frågan. 

Så det är inte konstigare för dem än det är för andra människor som lever i celibat. 

(Karina, Rosa, Sven, Katolska Kyrkan, 2014-04-09) 

’ 

Vidare fördes diskussionen till missbruk av olika slag samt celibatet. Allan berättar att 

celibatet är “underskattad gåva”.  Karina menar vidare att inom Katolska Kyrkan finns inte 

samma slags förbud som i andra religiösa samfund, utan att inom den katolska läran är det 

mera öppet och tillåtande. I slutet av intervjun var två deltagare tvungna att avvika. De 

resterande 4 informanter som var kvar förklarade mer om kyrkans samhällsinsatser och om 

Maria-systrarnas ”kvinnojour” i Oskarström. 
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6.3. Jehovas Vittnen 
Observation 

Den 20 april 2014 kl.12.25 gick vi på observation och intervju till Rikets Sal där Jehovas 

Vittnen befinner sig. Rikets Sal ligger strax utanför centrala Halmstad, åt sydväst. Vi kunde se 

att byggnaden är relativt stor med ljusbrunt/gult tegel, en liten gräsmatta med staket omgärdar 

byggnaden utåt vägen. Innanför finns en rymlig parkeringsyta för flertalet bilar. Entrén vätter 

mot parkeringen och består av en stor vit dörr under tak. Innanför dörren kom vi direkt till ett 

stort, ljust och luftigt kapprum med wc, speglar och klädhängare. Det fanns flertalet mindre 

rum och en stor sal med stolar på rad. Kulörerna var genomgående ljusa, både på väggar, på 

golv och på dörrar. Möbler och vissa gardiner mörkblå. Lokalerna var utsmyckade med växter 

och möbler. 

 Jehovas Vittnen har inte mässor som Svenska Kyrkan eller Katolska Kyrkan, utan har 

istället undervisning. Inför dagens undervisning var det mycket folk i rörelse både inne i 

församlingshemmet och ute på parkeringen. Det strömmade till folk konstant och många 

visade öppet sin nyfikenhet på oss som nykomlingar, och ville hälsa på oss. Vi räknade att ca 

100 personer ur olika åldersgrupper och nationaliteter deltog i undervisningen. Många 

individer tycktes komma med hela familjen. Salen där mötet hade förflutit var full av 

människor som var mycket elegant och fint klädda. Vi kunde uppleva att under 

undervisningen lyssnade alla noga på samtalsledaren och deltog aktivt i undervisningen 

genom att lyssna och ställa frågor. Personerna befann sig i de flesta synbara utrymmen och på 

parkeringen utanför Rikets Sal. Efter mötet stannade alla som befann sig på undervisningen i 

små grupper och talade med varandra. 

 

Intervju 

Vi mötte fyra informanter från Jehovas Vittnen, två äldre och två yngre medlemmar. Varav det 

var en man och en kvinna från båda åldersgrupperna. Två av informanterna är uppvuxna inom 

Jehovas Vittnen och de andra har aktivt valt sitt deltagande i samfundet då de anser att Bibelns 

ord är rätt tolkade inom Jehovas Vittnen. Lennart och Kajsa förklarar att för dem handlar 

tillhörigheten med Jehovas Vittnen om logik. De förklarar att svaren finns i Bibeln och liknar 

den vid en instruktionsmanual till livet. 

 

Tro är ju logik, det fastnade jag för! /.../Ungefär som om du har en manick med en 

bruksanvisning så går du till den för att få veta hur den fungerar, så är det för oss med 

Bibeln. Det är inte att ”ja kanske eventuellt, möjligen finns det någonting”, utan vi är 

100 % övertygade om att det är rättesnöret, det som står i Bibeln. Och även om det 
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kan var krångligt emellanåt så gör vi det som står i Bibeln, vi gör alltså det som står 

här.   

(Lennart, Jehovas Vittnen 2014-04-20) 

 

Samtliga anser att Jehovas Vittnen är det viktigaste vilket de inriktar allt på. När vi börjar 

diskutera värderingar och normer som finns i samhället, berättar våra informanter att de följer 

lagen så länge det inte står i kontrast med Bibeln, i vilket fall de då följer Bibeln. 

 

/.../ Vi försöker ju följa alla lagar så många procent av samhället har vi ju ingenting 

emot, utan vi samarbetar med det, utan det är där det kolliderar med Bibeln/ som det 

är med blodfrågan till exempel, att läkaren tycker en sak och vi tycker något annat, då 

tycker vi som Bibeln./.../ När det krockar med Bibeln, då följer vi det som står i Bibeln. 

(Lennart, Jehovas Vittnen 2014-04-20) 

 

De säger vidare att de har möten varje dag, men våra informanter träffas och deltar på dessa 

möten ca två gånger i veckan. På mötena följer hela familjen med för de flesta medlemmar. På 

frågan om huruvida de upplever att det finns fördomar riktade mot Jehovas Vittnen förklarar 

de unisont att de upplever mycket fördomar om deras tillhörighet i Jehovas Vittnen. Kajsa 

berättar om en händelse på ett sjukhus: 

 

/.../det var en på sjukhuset som tog kontakt med mig efter att jag fött mitt barn så 

säger hon så här, hon hade fått reda på att jag var Vittne av någon anledning för vi 

pratade, jag sade det att det var inte för att jag skäms för det, att jag är Vittne, men att 

jag väljer att inte alltid säga det med en gång när jag är i ett sådant sammanhang som 

uppe på BB, ja, då säger hon, då var hon så ärlig och sa: nej, då hade jag inte ringt 

dig/.../ 

(Kajsa, Jehovas Vittnen 2014-04-20) 

 

På frågor rörande vad Jehovas Vittnen bidrar med till samhället fick vi inget svar. Istället 

berättade våra informanter om att Jehovas Vittnen är noga med att göra rätt för sig genom att 

exempelvis samarbeta med polisiära myndigheter och betala skatt till samhället. 
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7. Sociologisk analys 
Utifrån det empiriska materialet och de teorier som vi har valt, bygger vi våra resonemang för 

att få svar på vår problemformulering och de två frågeställningarna; hur det kommer sig att 

dessa individer har valt att tillhöra ett kyrkligt samfund samt om det finns värderingar som 

skapar friktion mellan medlemmarna och samhället. Vår analys är, som tidigare nämnt i 

presentationen till kapitlen Resultat och Analys, uppdelat två sektioner. 

7.1. Gemenskap och organisk solidaritet 
Gemenskap och samhörighet är en nödvändighet för att en individ ska må bra psykiskt, att 

denne känner att hen hör hemma någonstans och att hen är accepterad och sedd för den 

individ hen är. Gemenskap och samhörighet med andra, likasinnade, är således av stor 

betydelse för de allra flesta och något som de flesta eftersträvar. Alla dessa etiketter medföljer 

ordet “gemenskap”. Den gemenskap vi nämner betyder olika saker i olika sammanhang, vilket 

vi kommer förtydliga när förändring av betydelsen sker.    

 Samtliga informanter från de samfund vi har undersökt har alla beskrivit gemenskap, 

att känna samhörighet och tillhörighet med övriga församlingsmedlemmar, som den starkast 

bidragande orsaken till deras fortsatta deltagande inom respektive församling. Nästintill 

samtliga informanter har på någon nivå upplevt utanförskap och icke-acceptans i övriga 

samhället och därmed slutligen sökt och upplevt sig finna denna gemenskap och tillhörighet 

inom religionens ramar. De har funnit en plats där de känner att de hör hemma och blir 

respekterade och accepterade. Detta fenomen tolkar vi med att samtliga av våra informanter 

har svårt med Gesellschaft, alltså att leva åtskilda i det offentliga rummet (Tönnies, 2009). Att 

varje individ är separerad från varandra men likväl möter andra människor utan att interagera 

med dem på ett medvetet plan. Alltså, om brist på djupare engagemang föreligger, får våra 

informanter svårt att känna social samhörighet och tillhörighet. Därför söker de sig till 

religionen och en församling, eftersom denne kan ge den närhet och de djupare relationer 

informanterna tycks söka efter.       

 Många av informanterna från bl.a. Svenska Kyrkan och Katolska Kyrkan berättar att 

de upplevt svårigheter i livet, som skapat en känsla av ensamhet och utanförskap hos dem, 

vilket samhället inte förmått att greppa tag i. Informanterna menar att de inte fått den hjälp de 

behövt av samhället eller samhälleliga insatser i annan form. De har erfarit existentiella kriser, 

utanförskap, mobbing och upplevt sig själva som icke-accepterade i samhället. Att bära på alla 

dessa känslor, säger sig självt kunna skapa en stark känsla av utanförskap. De flesta 

människor vill höra till en grupp eller ha sociala kontakter med andra människor. Våra 

informanter har haft svårigheter att passa in i samhället på ett känslomässigt plan och ibland 
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även på ett ytligt plan. Varför det är så, tvista de lärde om, men vår tanke är att de kan ha ett 

större behov av Gemeinschaft än många andra, varför de kanske reflekterar över sin situation 

mer än gemene person. En informant från Svenska Kyrkan, Anna, upplevde bl.a. svårigheter 

att passa in p.g.a. sitt val av kläder och associarer. Hennes yttre identitet blev inte accepterat 

av olika grupper i skolan, som då var en viktig mötesplats i hennes liv. Att inte bli accepterad 

gjorde att hon därav inte fick ta del av gemenskapen, blev utstött och mobbad av jämnåriga. 

Med gemenskap menar vi här upplevelsen att höra till en grupp och bli accepterad som person 

i just denna grupp. Josefin från Svenska Kyrkan, levde i Gesellschaft och vantrivdes. Inte 

förrän hon fann religionen, gick hon från Gesellschaft till Gemeinschaft, där hon upplevde att 

hon blivit sedd, accepterad och framför allt bekräftad av andra. Hon var inte längre persona 

non grata, en som inte räknades till gruppen. Den sociala gruppen som blev den nya 

gemenskapen, karaktäriseras av positiva relationer. Den fungerar som en levande enhet med 

tillhörighet, gemenskap, acceptens och samhörighet. Genom att informanterna fann 

likasinnade inom respektive församling, fann de även en äkta, mer djupgående gemenskap 

som är mer bestående än de mer flyktiga varianterna som andra aktiviteter troligen innehar för 

dessa informanter. Detta är vad Tönnies (2009) beskriver som Gemeinschaft, det s.k. 

organiska livet. Informanterna har en sammanhållning som de åstadkommer genom 

mässor/undervisning som delar och förstärker deras egna värderingar, intressen och 

övertygelser. Detta bidrar då till att de upplever sig mer delaktiga i utövandet av 

gemenskapen. De är alltså inte bara åskådare, utan räknas till i gemenskapen. Deras 

kunskaper, åsikter och tyckande räknas inom gruppen som även är intresserad av deras 

välbefinnande.          

 Med tanke på vad vi har kommit fram till, så tycks människans grundläggande behov 

av gemenskap och samhörighet med andra, vara den ytterst drivande kraften för våra 

informanter då de har sökt sig till ett samfund eller en kyrka. Hade våra informanter kunnat 

finna gemenskap någon annanstans? Ja, det hade de sannolikt gjort, men frågan blir då- hade 

de upplevt samma sorts gemenskap och samhörighet med medlemmarna? Troligen inte. Detta 

antagande grundar vi på det faktum att kyrkor och religiösa samfund har ett annat slags 

kollektiv medvetande, än ex. en bok-klubb eller sport-klubb. De går inte bara på samma möte, 

de deltar på ett djupt personligt plan i mötet. De engagerar sig själva och investerar personligt 

i mötet med de andra deltagarna. Genom sådant starkt personligt deltagande skapas troligen 

en djupare samhörighet med medlemmarna som bevarar deras gemenskap. 
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Svenska Kyrkan: 

De två informanterna från den här kyrkan, valde delvis utifrån gemenskap och delvis utifrån 

tradition. Båda informanter är konfirmerade inom Svenska Kyrkan, då det har varit tradition 

inom deras respektive familj. Den ena har varit aktiv inom kyrklig verksamhet sedan barnsben, 

då i samband med barnkör och annan barnverksamhet. Skillnaden mellan våra informanter 

från Svenska Kyrkan och de andra religiösa tillhörigheterna, är att ingen av våra informanter i 

Svenska Kyrkan påstår sig vara särskilt troende. De ser snarare Bibeln och dess texter som en 

intressant del av vår historia, än riktlinjer att följa ordagrant. De tror således inte särskilt starkt 

på Bibelns ord. I och med informanternas förhållningssätt till både kyrkan och religionen, går 

de emot lite av det Durkheim (2012) beskriver om religionen som rättesnöre och vägledare 

inom samhällsstrukturen. Durkheim menar att de moraliska principerna som religionen lär ut 

är ett uttryck för den sociala gemenskapens självmedvetande. Våra informanter anser dock att 

gemenskapen, att deras upplevelse av Gemeinschaft med andra ungdomar och acceptens inom 

nämnda grupp har en mycket starkare roll än själva religionen. De har alltså inte närmat sig 

religionen för religionens skull, utan för att finna social samhörighet med andra jämnåriga. 

Man skulle då kunna säga att även om dessa informanter inte är djupt troende, så som 

katoliker och Jehovas Vittnen, så blir det hela lite av ett cirkulärt argument då Durkheim 

ansåg att grundbulten i ett samhälle alltid vilar på religiösa föreställningar. På så vis kommer 

informanterna ändå alltid bli vägledda av religionen oavsett om de är medvetna om det eller 

inte. Hur man än väljer att se på saken, står det klart och tydligt att våra informanter anser att 

deras upplevelse av att bli accepterade av jämnåriga är det som betyder mest.   

 Båda informanterna, Anna och Josefin, har negativa erfarenheter av Gesellschaft, ett 

samhälle där individerna är isolerade, därav har de aktivt sökt Gemeinschaft för att väga upp 

Gesellschaft. De har velat finna balans i tillvaron och känna att de hör hemma någonstans i 

samhället. De fann Svenska Kyrkan och dess ungdomskör och upplevde samhörighet genom 

acceptens. Gruppen som Svenska Kyrkans ungdomskör utgör, är inte en grupp som syns och 

hörs så mycket. I Svenska Kyrkan håller sig ungdomarna mer för sig själva, vilket även 

framkom under vår observation. De är en liten grupp inom gruppen som helhet. Eftersom 

ungdomsgruppen är mindre, liksom ungdomskören som både Josefin och Anna deltar i, 

stärker det Stroopes (2011) påstående om grupp-storlekens betydelse för individens känsla av 

samhörighet och gemenskap. En mindre grupp innebär i det här fallet, en bättre gemenskap, 

alltså en känsla av att dela något med varandra samt en starkare samhörighetskänsla hos 

ungdomarna. Josefin och Anna uppgav att de mestadels håller sig till de andra ungdomarna 



31 

 

och deltar oftare på mässor där dessa ungdomar och deras familjer deltar. Detta antar vi beror 

på graden av konformitet och trygghet.       

 Eftersom Sverige har blivit bedömt som ett av de mest sekulariserade länderna i 

världen (Pettersson, 2004), kan man dra paralleller till Furseth & Repstads (2008) diskussion 

kring sekularisering och gemenskap mellan människor. De diskuterar huruvida 

sekulariseringen har lett till att personliga band som lojalitet, tillit och beroende har ersatts av 

andra, mer abstrakta system, bl.a. det så kallade ”expertsystemet” där människor i högre grad 

vänder sig till olika konnässörer för rådgivning och konsultation. När en sätter sin lit till 

specialister, finns det inte mycket plats kvar för religiösa föreställningar, eftersom det allra 

mesta i dag baseras på vetenskapliga fakta och studier som ska vara mätbara och 

vetenskapligt bevisade och så objektiva som möjligt. Med denna objektivitet brister således 

expertsystemet med den humanitära, existentiella biten. Därav tolkar vi att våra informanters 

form av tillhörighet inom kyrkan speglar ett sekulariserat majoritetssamhälles brister inom 

gemenskap och samhörighet. Med tanke på det vi har observerat, att Svenska Kyrkan utåt sett 

har en mycket låg gemenskapsfaktor och få deltagande medlemmar har den likväl en sådan 

stor betydelse för upplevelsen av gemenskap och acceptens hos medlemmarna. Anna och 

Josefin har inte funnit gemenskapen inom den sekulariserade delen av samhället, inte heller 

inom expertsystemet. M.a.o. där samhällets resurser inte tyckts ha räckt till för Anna och 

Josefin, har Svenska Kyrkan kunnat gå in och på så vis stärka dem och visa acceptens och 

gemenskap inom religionen. Detta bildar då en form av organisk solidaritet inom Svenska 

Kyrkan, där religionen inte spelar så stor roll inom församlingen, men där religionen ändå är 

ett uttryck för den sociala gemenskapens självmedvetande. Här blir således religionen ett sätt 

för våra informanter att komma till uttryck och får den bekräftelse av andra inom gruppen, 

som de upplever sig sakna i övriga samhället. Detta skapar de emotionella banden, känslan av 

ett “vi” och tillstånden som glädje och samhörighet, vilka tillsammans stärker deras fortsatta 

tillhörighet till religionen som Durkheim (2012) resonerade kring. Han menade att religionen 

skapar avbrott i vardagen som är betydelsefulla för individen och som hjälper till att stärka 

tillhörighets - känslan. Religionen sammanlänkar således individen till samhället, fast på en 

själslig nivå. Religionen och då Svenska Kyrkan, affirmerar individens värdighet och 

övertygelse att hen inte lever för sig själv, utan tillsammans med andra. Detta är vad 

Durkheim skulle klassificera som hög grad av religiös karaktär. 
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Katolska Kyrkan 

Skillnaden som vi kan se mellan Katolska Kyrkan, Svenska Kyrkan och Jehovas Vittnen, är 

att informanterna i Katolska Kyrkan har en särpräglad samfälldhet med de kristna helgonen, 

Jungfru Maria, Jesus och Gud. De ser inte dessa som något utöver det vardagliga, inte heller 

ses de som något extraordinärt fenomen. Helgonen ses som fullt levande familjemedlemmar 

och våra informanter från Katolska kyrkan påstår samtliga, att denna familjära samhörighet 

med det divana starkt ökar deras känsla av gemenskap med gruppen. Det blir ett slags 

exklusivitet de delar med varandra och ger troligen en helt annan dimension till upplevelsen 

av kyrkan, gemenskapen och troendet. Helgonen, Jesus, Maria och Gud är deras förlängda 

familj och då behöver de inte vara i kyrkan för att uppleva denna gemenskap. Gemenskapen 

med en familj finns ju oftast där ändå, oavsett var en befinner sig. Detsamma menar våra 

informanter; de bär gemenskapen inombords. I själen. Detta genomsyrar stora delar av deras 

tro och inställning till livet. 

 Katolska Kyrkan i sig tror vi medvetet aktivt försöker skapa en gemenskaps-känsla 

hos medlemmarna för att öka deras upplevelse av lojalitet och samhörighet, m.a.o. det 

familjära. Sätten Katolska Kyrkan skapar detta på är genom små lokaler, bänkar istället för 

stolar, ljusa glada färger och en god stämning inför mässan som hålls varje dag i denna lilla, 

intima kyrka med medlemmar som ser varandra som syskon. Den är dessutom rikt utsmyckad 

med bilder och föremål på det som svetsar dessa medlemmar samman. Detta vidmakthåller, 

enligt Bollen & Hole (i Stroope, 2011) individens känsla av moral, lojalitet och engagemang 

gentemot gruppen. Stroopes idé med det struktur-orienterade perspektivet, innebär att 

informanternas upplevelse av gemenskapen grundar sig på både grupp-storleken och banden 

mellan individerna. I och med att informanterna från Katolska Kyrkan inte bara ser sin lokala 

församling som sin grupp, utan de ser katoliker över hela världen som deltagande 

församlingsmedlemmar, blir de delar av en mycket större helhet. Detta är vad Dumont (2009) 

menade med holistiskt tankesätt; att människan upplever sig vara en del av en större helhet., 

där hen får en mening, en betydelse i förhållandet till gruppen. Denna betydelse tror vi är 

mycket viktig för våra katolska informanter. Den ger ett sammanhang och en känsla av 

samexistens med andra, likasinnade. Att behålla och utveckla denna känsla förmodar vi är av 

viss vikt för Katolska Kyrkan. På grund av denna familjära stämning vill således 

informanterna själva aktivt delta i mässan för att vara lojala gentemot de andra 

församlingsmedlemmarna. 

 Om vi då ska se till Stroopes (2011) teori, innebär det alltså att Katolska Kyrkan är en 

församling som är ofattbart stor med starka band mellan församlingsmedlemmarna, oavsett 
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var i världen de bor, och som alla troligen delar samma känsla av gemenskap. Det blir som en 

stark kollektiv samhörighet där alla känner lojalitet och engagemang gentemot varandra. De 

har en uppfattad sammanhållning, alltså de har en uppfattning om att de tillhör kyrkan och en 

objektiv sammanhållning, de upplever gemenskap med församlingsmedlemmar av olika 

nationaliteter och språk, även över kontinenter. Denna starka gemenskap tror vi bildar våra 

informanters individuella och sociala sida. Durkheim (2012) stiftade dessa begrepp och 

syftade då till personens identitet respektive samhället. I mötet med våra informanter märker 

vi att hos dessa katoliker är de två sidorna som Durkheim beskrivit en och den samma. Deras 

identitet (den individuella sidan), utifrån vilken de definierar sig själva, vilar på katolska 

grunder och värderingar vilket i sin tur präglar deras sociala (samhällets) identitet, utifrån 

vilken de definierar sin roll i samhället. De är ett med både sin individuella och sociala 

identitet. 

 Våra informanter passar bra in på Klingenbergs (2014) grupp; Reflekterande Kristna. 

De, liksom Klingenbergs grupp, identifierar sig själva som kristna och reflekterar ofta kring 

sin tro och grundläggande värderingar. De vill förmedla goda värderingar både på en 

individuell och på en kollektiv nivå, eftersom det är de identiteter de innehar. Denna 

sammansmälta identitet bildar tillsammans med de andra medlemmarnas identitet, en form av 

kollektivt medvetande och en kollektiv identitet som blir kärnan inom gruppen. Det gör 

individen mer benägen att investera sig själv mer inom gruppen och ger dessa investeringar 

mening och betydelse. På så vis kan de som grupp som delar samma tro, skapa en känsla av 

legitimitet och värdighet vilket då vidmakthåller strukturen och konformiteten (Stroope, 2011). 

 

Jehovas Vittnen: 

Två av våra informanter är uppvuxna inom Jehovas Vittnen, men har som åsikt att de själva 

valt att fortsätta deltagandet i samfundet sedan de uppnått vuxen ålder. Våra andra två 

informanter har inte vuxit upp som Vittnen, utan kommit in i samfundet genom andra vägar. 

Det första vi lade märke till under vår observation var hur familjära samtliga av samfundets 

medlemmar som vi såg, var gentemot varandra. Det rådde en familjär stämning trots att 

antalet medlemmarna som närvarande på mötet var uppåt ett 100-tal. Vi upplever att Jehovas 

Vittnen har ett starkt gemensamt självmedvetande som vägleder dem med moraliska principer 

som stärks vid de möten samfundet anordnar flera dagar i veckan. I Jehovas Vittnen 

tydliggörs Durkheims (2012) resonemang kring kollektiva möten och deras betydelse för de 

emotionella banden individerna emellan syns även de. Jehovas Vittnen anordnar frekventa 

möten för alla medlemmar och anpassar dem efter språk och tillgänglighet. Under mötena, 
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“peppas” medlemmarna som dessutom bekräftas och blir synliggjorda för de andra 

medlemmarna. Ändock menar våra informanter att de inte har valt religionen för att söka 

gemenskap, utan fokus ligger på de bibliska texterna de studerar och som dem finner naturliga 

och logiska. De har således alltså inte sökt sig till Jehovas Vittnen utifrån brist på gemenskap 

och samhörighet, utan snarare utifrån den gemensamma uppfattningen om Bibeln. De delar 

alltså samma övertygelse och inställning att livet som skildras i Bibeln går att tillämpa även 

idag. 

 Jehovas Vittnen är ett kiliastiskt samfund, med vilket menas att de anser att olika delar 

av Bibeln har profetiska texter. De menar att det är deras ansvar som Vittnen att delge den här 

informationen till andra, alltså att förkunna, varför de kan ses i samhället när de knackar dörr 

och erbjuder sin tolkning av Bibeln. Enligt Durkheim (2012) vilar den moraliska identiteten 

på tidigare religiösa grunder, vilket märks tydligt i vårt möte med Jehovas Vittnen. De har en 

mycket stark moralisk grund, vilken de utgår från i alla lägen. Som medlem i samfundet deltar 

individen inte i politiska sakfrågor eller går ut i krig mot andra människor. Detta anses 

omoraliskt och stridande mot Bibelns riktlinjer. Denna grund genomsyrar medlemmarnas 

vardag, även på den sociala sidan. Dock tycks deras individuella sida i viss mån kollidera med 

den sociala sidan, eftersom de själva anser att de har svårt att bejaka sin religiösa tillhörighet i 

det offentliga rummet. De identifierar sig själva som Jehovas Vittnen, men deras religiösa 

värderingar kommer inte till uttryck fullt i ut i samhället p.g.a. vad vi misstänker är bristande 

acceptans av majoritetssamhället. Detta tror vi härledes till majoritetssamhällets uppfattning 

kring kollektiva föreställningar om tro och handlingar. Durkheim menade att 

majoritetsamhället ser på dessa fenomen som isolerade, världsfrånvända och opassande hinder 

i individens sökande efter lycka. 

 Om vi då ser till Tönnies (2009) teorier kring Gemeinschaft och Gesellschaft kan vi se 

att Jehovas Vittnen, som då står utanför samhället som helhet, har skapat en egen form av 

Gesellschaft då de anordnar möten efter språklig och etnisk härkomst för att lättare förmedla 

information till medlemmarna. De lever tillsammans, men samtidigt oberoende av varandra. 

Medlemmarna inom Jehovas Vittnen lever och agerar i det övriga samhället, samtidigt står det 

klart för oss att de också lever i ett eget samhälle då de efterlever sina tolkningar av Bibelns 

texter ordagrant. Jehovas Vittnen har således inslag av både Gemeinschaft och Gesellschaft 

samtidigt. Både det organiska och det mekaniska livet sammansmälter till en social 

samexistens. De är sammankopplade med likasinnande, oavsett om det skett från födelsen 

eller som ett aktivt val i vuxen ålder. Parallellt har de Gesellschaft med världen utanför som 

kan ha svårt att förstå samfundets varande p.g.a. deras religiösa övertygelse om ett 
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samhällsskifte baserat på bibliska profetior. I ett sekulariserat samhälle kan sådana 

övertygelser möta kraftigt motstånd, då det är främmande och ovant att lägga sin tillit till 

religionen och inte till expertsystemen och lagarna. Jehovas Vittnen ser, liksom katolikerna, 

församlingen som en förlängning av sig själva och sina familjer, vilket stärker deras 

självkänsla och upplevelse av gemenskap. Deras känsla av gemenskap ligger mycket i själva 

tillhörigheten med samfundet och detta tror vi beror på den struktur som finns inom 

samfundet. 

 Stroope (2011) beskrev att det finns sociala band som stärker individens tillhörighet 

inom en grupp. Dessa sociala band mellan medlemmarna i Jehovas Vittnen stärks vid varje 

möte och skapar således en stark känsla av samhörighet och gemenskap med gruppen som 

helhet. Detta leder till att alla som är medlemmar i samfundet, relaterar till varandra och 

förenas i sin upplevelse av att finna svar på livets alla frågor i Bibeln och önskan om att sprida 

detta budskap till andra individer. Stroope menar att det finns två olika gemenskapstyper; den 

idé-baserade solidariteten där individen upplever gemenskap och tillhörighet samt den 

relationella struktur-solidariteten som innebär individens sociala nätverk och rutiner. Av våra 

informanters svar har vi fått fram att medlemmar inom Jehovas Vittnen innehar båda 

gemenskapstyperna. Förutom att de upplever en stark gemenskap med övriga medlemmar i 

samfundet har de även större, ibland hela sitt sociala nätverk inom samfundet. Mycket av 

deras rutiner utgår från samfundet och Bibeln. Det innebär att grupp-storleken och rummet i 

kombination med den idé-baserade solidariteten och den relationella struktur-solidariteten 

starkt bidrar till deras fortsatta lojalitet med samfundet. Precis som Jehovas Vittnen samtidigt 

har Gemeinschaft och Gesellschaft samt de båda ovannämnda gemenskapstyper, har samma 

samfund även ett individualistiskt och holistiskt förhållningssätt. Med detta menar vi att 

individen utanför gruppen, betraktas som en enhet. Hen blir en del av samhällets 

individualistiska struktur och samhället förvandlas till ett medel för att fullgöra församlingens 

legitima målsättningar; att upplysa världen om Bibeln. Samtidigt existerar en holistisk variant 

av samma fenomen; gruppen är en del av en större helhet, och medlemmarnas respektive 

existens får en högre mening i förhållande till gruppen. Alltså församlingen (Dumont, 2009). 

 Vidare skulle vi kunna se Jehovas Vittnen som ett eget samhälle inom samhället, 

eftersom de är en isolerad grupp, men ändå en samhällelig grupp. Detta gör att vi då kan 

klassificera samfundet som en mekanisk solidaritet, eftersom församlingen idkar hög 

gruppkonformitet och ett mycket starkt kollektivt medvetande (Durkheim, 2012). Detta tror vi 

är av stor vikt för våra informanters lojalitet gentemot samfundet. Då gemenskap och 

samhörighet är några av de mest grundläggande behoven hos människan, kan man se varför 
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våra informanter har valt att tillhöra detta samfund. Där får de alla sina behov uppfyllda: de 

möts av respekt, förståelse och gemenskap. De är individuella samtidigt är de sammanlänkade. 

De agerar enskilt, men så också kollektivt. 

7.2. Religiositet och individitet 
Gemensamt för samtliga av våra undersökningsobjekt på den här frågan är att de blir 

ifrågasatta på grund av sitt val att vara religiös. Men ändock på olika vis. Alla blir inte ansatta 

utifrån samma anledningar. Där några menar att det är värderingarna som blir ifrågasatta, 

menar andra att det är själva valet att tro, som blivit ifrågasatt.    

 Att vara religiös i ett sekulariserat och vetenskapligt samhälle kan möta motstånd och 

utomstående kan ha svårt att förstå varför en väljer att tro på något abstrakt och icke bevisbart. 

Vad vi har kommit fram till i vår studie är att Jehovas Vittnen och Katolska Kyrkan i mångt 

och mycket delar samma värderingar. Båda församlingarna anser att abort och homosexuella 

äktenskap strider mot deras värderingar. De anser även att ett äktenskap är heligt och 

obrytbart. Skilsmässor är inte tillåtet inom katolicismen, men ett äktenskap kan undantagsvis 

annulleras om det föreligger speciella omständigheter, ex tvångsäktenskap. Trots likheter i tro 

och värderingar, råder det stora skillnader mellan hur olika respektive församlingsmedlem 

bemöts utifrån sin religiösa tillhörighet. Det tycks som att vissa religiösa tillhörigheter möts 

med mer respekt än andra. Hur en bemöts som troende i samhället bestäms således mycket på 

vilken form av trosuppfattning en har. Vissa religiösa uppfattningar tycks vara mer legitima än 

andra, fastän det inte råder någon större skillnad i utförande av religionen, värderingar eller 

sättet individen hanterar sin tro i vardagen. 

 

Svenska kyrkan: 

Inom Svenska Kyrkan tycks det inte vara kyrkans värderingar som möter motstånd i samhället. 

Det som framkommit i vår studie är att i det här fallet, är det själva troendet, att våra 

informanter tror, som skapar konflikter och friktion i samhället. Detta är en mycket intressant 

upptäckt, eftersom det inte följer samma mönster som både Jehovas Vittnen eller Katolska 

Kyrkan. Under våra intervjuer med Svenska Kyrkans informanter, framkom det att båda två 

uppger att de ogärna talar om medlemskapet i Svenska Kyrkan för utomstående. De menade 

att många inom deras grupp (Svenska Kyrkans ungdomskör), ogärna ståtar med sin religiösa 

tillhörighet. De anser att de blir bemötta på ett negativt, fördomsfullt och ifrågasättande sätt. 

Informanterna påpekade att många tror att de inte besitter några vetenskapliga kunskaper, 

i.o.m. att de har valt att tillhöra Svenska Kyrkan. De blir således ifrågasatta om huruvida de 

tror på evolutionsteorin eller inte och blir bemötta med antagandet att om de tror på en Gud, 
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kan de inte samtidigt tro på evolutionen. Denna information ser vi som ett mycket intressant 

fynd, efter som det avviker så mycket från de erfarenheter våra informanter från de andra 

församlingarna uppgivit.        

 Anna från Svenska Kyrkan, beskriver vilken balansgång hon, Josefin och eventuellt 

andra medlemmar ur Svenska Kyrkan måste gå. Å ena sidan har de rätt att utöva och uttrycka 

sin religion, men enligt samhällets rådande normer, bör de inte öppet skylta med sin religiösa 

tillhörighet. Gör det så ändå, kan deras intellektuella kunskaper ifrågasättas av allmänheten. 

Detta kan tyckas märkligt, för det ena utesluter inte automatiskt det andra. Vad som kan 

tyckas ännu märkligare är att paralleller dras mellan religionsitet och intellektualitet. Det kan 

kännas aningen trångsynt och inskränkt att anse en religiös människa som ignorant och 

okunnig enbart p.g.a. ens val att tro på något utanför normen. Hur kommer det sig då att det 

ändå tycks vara så? Svenska Kyrkans värderingar stämmer i stor grad överens med 

majoritetssamhällets. I Svenska Kyrkan är exempelvis aborter, skilsmässor, kvinnliga präster 

och homosexuella äktenskap tillåtet. De anammar således de värderingar som tycks vara 

starka i samhället och inför en mer tillåtande attityd till dessa värderingar. Bl.a. berättar en av 

informanterna att kyrkan nyligen anordnat en regnbågsmässa för hbtq-personer inom kyrkan. 

Men det är dock inte alltid som missförståelse och missnöje riktas utifrån in. Ibland kommer 

negativa kommentarer och åsikter inifrån troendets murar. Våra informanter berättade för oss 

om en incident på en Gospelfestival där andra kristna grupper ansåg att Svenska Kyrkans 

värderingar stred mot Guds lagar, att de var alltför moderna och populistiska och menade att 

asketism och celibat var den enda rätta, traditionella vägen. Dessa motsatser inom kristna 

dogmer kan skapa starka friktioner i samhället då det kan skapa debatter, diskussioner och 

diverse aktioner. Josefin berättade att de gick ifrån platsen eftersom de upplevde att de inte 

hade där att göra då de inte delade samma värderingar som andra deltagare.  

 De värderingar våra informanter uppgav och det förhållningssätt de beskrev att många 

inom Svenska Kyrkan har, kan således sällan skapa konflikter i samhället eftersom de inte är 

konfrontativa på något sätt. Men likväl upplever de sig ifrågasatta. En kyrka som anpassar sig 

så efter majoritetssamhället, blir ändå ifrågasatt och dömt. En förklaring till detta fenomen går 

antagligen att finna i historiens utveckling. Tidigare hade Svenska Kyrkan en mycket stor 

makt i samhället, men då sekulariseringen på allvar började sitt inträde på den svenska arenan 

försvann stora delar av det kulturella värdet kring Svenska Kyrkan. Den blev på så vis 

försvagad i sin position och ersatt av abstrakta expertsystem (Furseth & Repstad, 2008). 

Kyrkans makt bröts sakta ner, men någonstans i den svenska kollektiva själen, kan kyrkans 

forna makt ha etsat sig fast och en kollektiv rädsla för kyrkans makt tycks ännu leva kvar. Om 
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än på ett omedvetet plan. Detta antagande förstärks i.o.m. informanters agerande samt 

Josefins berättelse om det motstånd att fira skolavslutningar i kyrkan en anhörig möter vid 

varje terminslut. Hon menar att det inte är kyrkans värderingar som tycks skrämma samhället, 

snarare kyrkans tidigare maktutövande. Josefin berättade att hon uppfattar om en form av 

rädsla i samhället. En rädsla att Svenska Kyrkan ska påtvinga barn och ungdomar ett kristet 

synsätt och på så vis förminska de vetenskapliga värdena som hålls högt i majoritetssamhället. 

P.g.a. nyss nämnda dilemma som kyrkan möter, har vi tolkat Svenska Kyrkan som ett delvis 

individualistiskt och delvis holistiskt samfund, enligt Dumonts (2009) ideologisystem. Å ena 

sidan vill Svenska Kyrkan vurma om individens politiska och samhälleliga rättigheter, där en 

människa är den viktigaste principen i samhället, allt i enlighet med det sekulariserade 

samhället. Å andra sidan ser de sin församling som en större helhet och denne församling får 

en mening i förhållande till gruppen. Enligt Dumont kan vissa organisationer inneha båda 

ideologierna samtidigt, vilket idag visar en kyrka med två ideologier. Vi har således en kyrka 

som förespråkar jämställdhet, samhälleliga rättigheter, allt inom religiösa ramar med både 

religiösa och politiska toner. Inom Svenska Kyrkan är Durkheims teori sanning: kyrkan och 

samhället är ett. 

 

Katolska Kyrkan: 

I Katolska Kyrkan finns regler som gäller de så kallade Kardinalsakerna som, t.ex. äktenskap, 

abort, homosexuella äktenskap och kvinnliga präster. Dessa står i stark motsats till de 

värderingar och lagar som finns i Sverige. I ett land där jämställdhet är eftersträvansvärt och 

efterfrågat, där har vi åsiktsfrihet och religionsfrihet, detta innebär att varje medborgare har 

sin rätt att uttrycka sin åsikt och utöva sin religion på sitt sätt så länge de inte bryter mot 

diskrimineringslagstiftningen. Många skulle kunna hävda att katolska kyrkan bryter mot 

diskrimineringslagen då de förbjuder kvinnor att bli präster samt homosexuella att ingå 

äktenskap. Utan förståelse för katolicism, kan man lätt hävda att Katolska Kyrkan är 

diskriminerande. Men när vi frågade våra informanter, ansåg de att de varken är 

kvinnofientliga eller har homofobi. Deras förklaring var att det inte kan finnas kvinnliga 

präster eftersom det, enligt dem inte fanns kvinnliga apostlar på Jesus tid. Man måste förstå 

att katolicismen är en bokstavstrogen form av religion, där forna tolkningar av Bibeln lever 

kvar i form av värderingar och interna regler. 

 Homosexualitet och samkönade äktenskap är en fråga som kom upp en del gånger 

under intervjun. Enligt Katolska Kyrkan kan ett homosexuellt par inte ingå äktenskap 

eftersom det står skrivet i Bibeln att enbart kvinnan och mannen är skapta att leva samman. 
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Inte man och man eller kvinna och kvinna. Men därmed är det inte sagt att Katolska Kyrkan 

är emot homosexuella relationer om man lever i celibat. Anledningen till att katolikerna anser 

att homosexuella bör leva i celibat är p.g.a. förbudet inom katolicismen att ha sexuellt 

umgänge utanför äktenskapet. Eftersom två personer av samma kön, enligt katolicismen, inte 

kan ingå äktenskap, får de således inte heller ha ett sexuellt förhållande till varandra. Inget 

tycks dock hindra homosexuella från att leva tillsammans, enligt vad vi får fram ur våra 

intervjuer med katolikerna.         

 I majoritetssamhället, ligger den Katolska Kyrkans värderingar i underläge. Man kan 

då fråga sig hur de klarar av att behålla dessa värderingar, som möter så mycket motstånd. 

Man måste komma ihåg att Katolska Kyrkan utövar en stark kollektiv tro och genom den 

skapar starka band till medlemmarna och emellan medlemmarna. Kyrkans värderingar stärker 

alltså gemenskapen mellan medlemmarna. I.o.m. att dessa medlemmar har samma syn på vad 

som anses vara moraliskt riktigt, efterlevs strukturen inom det samhälle som medlemmarna 

utgör samt genom deras familjer. Därav kan de samvetsgrant leva efter dessa värderingar och 

bibehålla dem. Detta kallade Durkheim (2012) för den sociala gemenskapens 

självmedvetande. Våra informanter tror således mycket starkt på sina värderingar, vilket gör 

att dessa värderingar prioriteras eftersom de anses vara rätt.   

 Katolikerna följer alla Svenska lagar som inte står i motsats till Guds lagar, alltså de 

regler som står i Bibeln. I de fall katolska regler och samhällets regler kolliderar, ansåg de att 

det är deras plikt och skyldighet att säga ifrån och därmed följa det som står i Bibeln. De 

förklarade att Guds regler begränsar människan på samma sätt som föräldrar begränsar sitt 

barns frihet för att skydda barnet. De liknade således människan som Guds barn, vilka 

behöver vägledning och regler att hålla sig till i uppfostrande syfte. Därför berättade dem att 

det är viktigt att följa de regler som står i Bibeln. Detta är Katolska Kyrkans värden, som 

enligt Dumonts (2009) teorier om värderhierarkins grunder, är de värden som de mäter alla 

andra värden i samhället efter. Dessa värden, som är Guds bud och Livet, bestämmer således 

att allt som strider mot dessa, även om det är lagstiftat i ett samhälle. Lägre värden anser dem 

inte bör följas på samma villkor som de högre värdena vilka vägleder våra informanter i deras 

handlande och agerande. Detta ses inte alltid med blida ögon av majoritetssamhället, som 

ibland sätter upp motstånd kring dessa kardinalsaker. För att klara av att möta den press de 

utsätts för i.o.m. sina värderingar, anser våra informanter att de får sin styrka från Gud för att 

kunna följa Hens lagar, dvs. gå emot majoritetssamhällets normer och värderingar i dessa 

frågor. Trots dessa meningsskiljaktigheter, ser de inte sig själva som separerade från samhället, 

utan som en del av samhället. De är delar av en större helhet, som berör alla andra individer 
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runt om i världen. Enligt dem behöver en inte vara katolik för att räknas med i deras holistiska 

tänkande, det räcker att en människa finns till för att en ska omfamnas av katolikernas 

helhetstro (Dumont, 2009). 

 

Jehovas Vittnen: 

Tidigare var det brottsligt att neka värnplikten i Sverige. I och med detta hamnade många som 

tillhör Jehovas Vittnen i fängelse för vapenvägran då de är pacifister. Trots att denna 

värnpliktslag har blivit borttagen, anser våra informanter att de fortfarande möter mycket 

motstånd i samhället av många olika anledningar. En av de mest populära ifrågasättningarna 

som våra informanter får, är den om blodtransfusion.  Som medlem i Jehovas Vittnen tar man 

inte emot blod då de anser att livet är heligt och att blodet, genom att det håller oss vid liv, är 

heligt. I majoritetssamhället möter detta förhållningssätt ett stort motstånd då 

blodtransfusioner bevisligen har räddat många liv. Det kan var oerhört svårt för en 

utomstående att förstå förhållningssättet att vägra ta emot blod som kan rädda livet, men 

enligt Jehovas Vittnen handlar det snarare om att leva ett värdigt och rent liv, där ingen annan 

har dött för ens skull för att en själv ska få leva vidare.    

 Precis som Katolska Kyrkan, är Jehovas Vittnen starkt kritiska mot aborter, skilsmässa 

och homosexuella äktenskap. Detta utav precis samma anledningar som Katolska Kyrkan. De 

anser att det bryter mot Guds regler och mot det heliga livet. Dock fann vi under vår intervju 

att dessa värderingar trots allt inte möter lika starkt motstånd från samhället som ex. 

Katolikernas värderingar. Däremot anser våra informanter att de möter motstånd just på grund 

av deras religiösa tillhörighet. Kajsa berättar om en händelse som inträffade en kort tid efter 

hemkomsten från BB där upplevde hon ett frånstötande av henne som individ enbart p.g.a. 

hennes tillhörighet till Jehovas Vittne. Hennes upplevelse tycks inte vara en enskild händelse, 

utan något våra informanter frekvent säger sig uppleva, och inte bara dem, utan även andra 

medlemmar ur samfundet. Våra informanter beskriver en misstro, som de enligt egen utsago 

ofta får utstå från andra individer i samhället. De menar att de inte riktigt vågar vara offentliga 

med sin religiösa tillhörighet av rädsla att bli bemötta på ett negativt sätt. De uppger att de blir 

ifrågasatta för sitt val av tro och på grund av den, exkluderade i olika sociala sammanhang. 

De upplever att de bemöts med skepsis när de knackar dörr i lokalsamhället. Trots att de i 

mångt och mycket delar samma religiösa värderingar som ex. Katolska Kyrkan, möter de inte 

motstånd p.g.a. dessa värderingar utan snarare för vad Jehovas Vittnen som samfund i sin 

helhet symboliserar utifrån samhällets perspektiv.       

 Jehovas Vittnen är från början ett amerikanskt religiöst samfund och inte något som är 
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traditionellt i det svenska samhället. Det är alltså inte kulturellt knutet till det svenska 

samhället, som ex. Svenska Kyrkan. I och med att samfundet inte har sin kulturella bas i det 

svenska samhället kan vi knyta detta fenomen till Klingenbergs (2014) studie kring samhälle 

och tradition. I hennes studie visade det sig att den kulturella traditionen av kyrkor är viktig på 

en personlig nivå eftersom det vilar på nationell identitet och tillhörighet. Även om individer i 

sig inte är medlemmar i någon kyrka eller ett samfund, innehar kyrkan ändå ett kulturellt 

värde för individen i ett samhälle. De allra flesta svenska byar, städer och samhällen, har 

kyrkor som har varit ett inslag i den svenska kulturen sedan medeltiden, varför det är en 

bekant och kanske förväntad syn för många samhällsindivider. Med kyrkor följer också en 

oftast underkunnig form av kristendom, protestantism och katolicism. Dessa två former av 

kristendom är i majoritet samt dessutom etablerade och på ytan accepterade. Jehovas Vittnen 

ställer sig i en annan dager. Det är en relativt ny form av kristendom som påbjuder Bibelns 

ord på ett annat sätt än den redan etablerade formen. De har inga kyrkor, mässor eller bibliska 

referenser i form av statyer, kors eller bilder. De tillber inte Jesus eller Jungfru Maria, de 

tillber enbart det divina som står över dessa. Gud.      

 Denna olikhet från de andra mer etablerade formerna av kristendom, menar vi skapar 

en form av överordning/underordning av medlemmarna i Jehovas Vitten. Vi tror att det 

svenska samhället överordnar sig samfundets medlemmar genom förminska de individer som 

tillhör Jehovas Vittnen. Denna förminskning sker bl.a. genom att utestänga individer ur 

sociala möten på arbetsplatser samt genom att aktivt undvika deras dörrknackningar och 

möten. Jehovas Vittnen är intensiva förkunnare och vill gärna delge sin tro till andra. Att 

inviga andra i Bibelns budskap för en mer enhetlig världssyn. I dagens sekulariserade 

samhälle värderas inte religion eller religiositet särskilt högt. Alltså tenderar deras välvilliga 

försök till upplysning att förkastas av majoritetssamhället som då kanske saknar förståelse för 

religiösa resonemang.         

 Durkheim (2012) menade att för att kunna förstå sina medmänniskor måste man känna 

tillit, tillhörighet och gemenskap med dessa. Med gemenskap menar vi här att individen 

känner att det som förkunnas stämmer med individens redan etablerade värderingar och 

moraliska principer. Vi tror att individen i fråga redan måste inneha en form av likasinnat 

tänkande för att acceptera budskapen som förmedlas av förkunnaren, annars blir avståndet till 

förståelsen för stort och tilliten uteblir, varpå uteslutningen är ett faktum. Om då de flesta en 

medlem ur Jehovas Vittnen möter genom ex. dörrknackning inte känner gemenskap med de 

bibliska budskapen, blir det således väldigt svårt att skapa en känsla av samhörighet med den 

individen. Detta tror vi gäller även på arbetsplatsen. Vi misstänker att anledningen till Jehovas 
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Vittnens upplevelse av särbehandling från kollegor, härkommer från bristen på förståelse och 

känsla av gemenskap. Den allmänna uppfattningen om Jehovas Vittnen och den faktiska 

personens egen identitet slås samman och främlingskap och bristande gemenskap blir 

resultatet. Man måste ha i åtanke att det svenska samhället i det stora hela är ett sekulariserat 

samhälle med stark organiskt solidaritet. Visserligen vilar det svenska samhällets 

grundprinciper och moralistiska identitet på forna religiösa grunder. Under medeltiden och 

stormaktstiden var det lag på att gå i kyrkan och katolicismen var grundtron. Samhällets 

värderingar och struktur har således sakta men säkert växt fram ur en påtvingad religiös 

grund. Men också samhällets förhållningssätt till religionen. Durkheim menade att kollektiva 

sammankomster skapar ett särskilt emotionellt tillstånd som leder till sammanhållningens 

självbevarelse. Om då majoriteten innehar ett emotionellt tillstånd som motsäger det Jehovas 

Vittnen vill åstadkomma, kan det leda till majoritetens självbevarelse och sammanhållning 

som då tar avstånd från förkunnare av religiös karaktär. Således förpassas Jehovas Vittnen till 

periferien och ett motstånd byggs upp mellan de övriga samhällsmedborgarna. Detta fungerar 

åt andra hållet också: Jehovas Vittnens uteslutande ur samhällets gemenskap skapar en 

starkare vi-känsla. De upplever sig utvalda och som en viktig del av det kollektiv Jehovas 

Vittnen utgör, vilket även bekräftas av gruppen. De emotionella banden stärks och 

medlemmen tyr sig starkare till samfundet och fortlever deras moralistiska principer och 

värderingar.       

 Enligt Dumont (2009) påverkar den rådande ideologin individens handlande och 

organiserande av vardagen. Detta innebär här, att en medlem i Jehovas Vittnen innehar en 

ideologi som är främmande för majoritetssamhället. Deras ideologi bestämmer deras 

handlande och agerande i vardagen. De går runt i samhället och förkunnar Bibelns ord i ett 

samhälle som karaktäriseras av specifika idéer och värdehierarkier som är i motsats till de 

värden Jehovas Vittnen förkunnar om. Men enligt Dumont existerar inte samhället endast i en 

individualistisk bemärkelse. Det moderna samhället agerar kanske tillsammans som en enhet 

– i det här fallet samstämmigt uteslutande av medlemmar ur Jehovas Vittnen- men samtliga 

samhällsmedborgare tänker och utgår från individen. Alltså styrs uteslutningen eller 

accepterandet av varje individ ett samfunds medlem möter, som har till uppgift att antingen 

acceptera eller förkasta oliktänkande och den religiösa yttrandefriheten. 
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8. Sammanfattning och reflektion 

Alla människor som har någon form av tro på en högre makt, existens, en eller flera Gudar, är 

religiösa. De religiösa samfunden vi har undersökt, är samtliga påverkade av olika faktorer 

som bestämmer deras grad av gemenskap. Det är allt från acceptens av persona till familjär 

gemenskaps-känsla med deltagare, helgon och Skaparen. Tro inom en grupp samt 

gemensamma riter har en stark effekt på en individs upplevelse av gemenskap. En stor 

gemenskap inom kyrkan/religiösa samfund är mycket viktig för medlemmar från Svenska 

Kyrkan och Jehovas Vittnen, men har mindre betydelse för Katolska Kyrkans medlemmar, 

som tillhör kyrkan även om det är svårt att skapa stark gemenskap i en grupp där inte alla talar 

samma språk.            

 Även om samtliga informanter betonar att de medvetet och aktivt har valt sin tro, anser 

vi att deras medvetna val i själva verket inte till 100 % är deras egen, eftersom de i stor 

utsträckning är påverkade av omgivningen och av den ideologi de är uppfostrade i. Detta 

innebär att deras valmöjligheter är begränsade genom uppfostran i ett specifikt värdesystem 

som enligt Dumont (2009) utvecklar förbindelse mellan tänkande och agerande.   Katolska 

Kyrkans och Jehovas Vittnen medlemmar upplever starkt att delar av deras tro och 

värderingar går tvärt emot majoritetssamhällets värderingar. De känner att det finns ett visst 

motstånd i samhället riktat mot deras uppfattningar om att aborter, samkönade äktenskap, 

skilsmässor, aktiv dödshjälp och blodtransfusioner är fel, enligt deras respektive tro. Ur ett 

intersektionellt perspektiv, kan vi se att religionen, eller själva tillhörigheten till ett samfund, 

har en överordnad betydelse för samtliga av våra informanter. Trots majoritetsamhällets makt, 

kan den inte fullt ut påverka infomanternas val av tro eller dess betydelse för dem. Dock ser 

betydelsen olika ut för olika samfund. Våra informanter från Svenska Kyrkan överordnas 

själva strukturen och gemenskapen inom samfundet framför majoritetsamhällets utbud av 

expertsystem och samfälligheter. Informanterna från Katolska Kyrkan och Jehovas Vittnen, 

överordnar Bibeln och Guds ord framför majoritetsamhällets lagar och regler. 

Majoritetsamhället i sig underordnar det allra mesta i religiös väg. 

 De båda samfund som är mest etablerade i det svenska samhället; Svenska Kyrkan och 

Katolska Kyrkan, uppger att det är viktigt att utföra tjänster för samhället. De anser sig vara 

förpliktade att hjälpa de mindre bemedlade med mat, boende, stöd och skydd. Detta menar 

dem är en djupt kristen grundsyn på medmänniskor, oavsett religiös tillhörighet. Jehovas 

Vittnen skiljer sig på denna punkt, eftersom de menar att dessa insatser är politiska till sin 

natur och därmed kan de inte utföra dessa insatser då de inte lägger sig i sociala eller politiska 
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frågor eftersom de menar att det strider mot Guds ord.  Detta uttalande menar vi kan visa på 

betydelsen av att vara integrerad i det svenska samhället. Katolska Kyrkan och Svenska 

Kyrka har båda tidigt fått ta hand om sjuka, fattiga och utstötta samhällsmedlemmar. Det var 

deras plikt och tro. Jehovas Vittnen som härstammar från USA, är präglat av USA:s liberala 

värdesystem där var och en är lyckans egen smed. Det är alltså inte ingjutet i deras religiösa 

övertygelse att ta hand om sociala och politiska frågor eftersom dessa är främmande i det 

amerikanska samhällssystemet.         

 Vi tycker att vår undersökning är kontinuerlig, d.v.s. att det finns andra kyrkor och 

religiösa samfund som också är viktiga delar av det svenska samhället. Religiösa samfund 

tycker vi är mycket intressanta för att jämföra deras syn på samhället och dess värderingar, 

liksom undersöka varför de är religiösa och hur detta påverkar dem som individer. Vi tycker 

att de metoder som vi har valt är lämpliga att undersöka våra frågor med. Vi tror att om vi 

hade valt individuella intervjuer istället fokusgrupp hade vi fått liknande resultat.  Vi hävdar 

att det är vårt urval, d.v.s. att vi har valt de medlemmar som är engagerade i kyrkoverksamhet, 

som har haft störst betydelse för resultatet. Detta eftersom det betyder att de tillhör kyrkan på 

mer medvetet sätt. Urvalet påverkade även resultatet, andra informanter har kanske 

annorlunda anledningar till varför de tillhör till det kyrkliga samfundet. Vi tror och menar att 

den undersökning vi har genomfört, kan bidraga till bättre förståelse mellan olika grupper i 

samhälle och större grad av acceptens både från samhällets sida och från de religiösa 

organisationers sida. Vi tycker att de spänningar som pågår mellan samhället som helhet och 

olika grupper i samhället är viktiga sociologiska frågor därför att samhället endast kan fungera 

när dessa grupper som tillhör samhället, samarbetar och allt som bidrar till en bättre samarbete 

är viktig. Vi kan se lovande och intressanta resultat i fortsatta undersökningar och ett försiktigt 

hopp om ökad acceptens, jämställdhet och tolerans i samhället. 
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Bilagor 

Intervjuguide 
 

Svenska kyrkan 

Tro och moral: 

1. Varför väljer ni att tro? 

2. Varför går ni till denna församling? 

3. Deltar ni regelbundet med hela familjen i församlingens möten? 

4. Deltar ni på andra aktiviteter i denna församling? 

5. Vilken betydelse har församlingen för er? 

 

Religions värderingar och intersektionellt samhälle: 

6. Tycker ni att svenska kyrkan har för liten betydelse i samhället? 

7. På vilket sätt tycker ni att denna kyrka bidrar samhället? 

8. Tycker ni att denna församling skulle engagera sig mer i samhället? 

 

Katolska kyrkan 

Tro och moral: 

1. Varför väljer ni att tro? 

2. Varför går ni till denna församling? 

3. Deltar ni regelbundet med hela familjen i församlingens möten? 

4. Deltar ni på andra aktiviteter i denna församling? 

5. Vilken betydelse har församlingen för er? 

 

Religions värderingar och intersektionellt samhälle: 

6. Var ni aktiva inom samma religion i hemländer/tidigare? 

7. Delar ni med samma värderingar som praktiseras här i Sverige? 

8. Finns det värderingar inom er kyrka som inte stämmer med de värderingarna som 

finns i Svenska samhället? 

9. På vilket sätt tycker ni denna kyrka bidrar samhället? 

 

Jehovas Vittnen: 

Tro och moral: 

1. Varför väljer ni att tro? 

2. Varför går ni till denna församling? 

3. Deltar ni regelbundet med hela familjen i församlingens möten? 

4. Deltar ni på andra aktiviteter i denna församling? 

5. Vilken betydelse har församlingen för er? 

 

Religions värderingar och intersektionellt samhälle: 

6. Delar ni med samma värderingar som praktiseras i samhället? 
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7. Finns det värderingar inom er kyrka som inte stämmer med de värderingarna som 

finns i Svenska samhället? 

8. På vilket sätt tycker ni denna kyrka bidrar samhället? 

9. Tycker ni att denna församling skulle engagera sig mer i samhället? 
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