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Sammanfattning 

Sverige är ett högutvecklat land som kännetecknas av kombinationen av ett sekulariserat samt 

icke traditionellt samhälle. Det svenska samhället präglas av ett individuellt synsätt med stor 

frihet och individuellt ansvar. I takt med att religionens betydelse minskar tar den privata 

religiositeten mer plats, där varje individ skapar sin egen trosuppfattning. Det talas därför om 

en sakralisering i samhället, alltså ett ökat intresse för religiösa idéer. De parallella 

processerna, sekularisering och individualisering, bidrar inte bara till en större frihet och 

flexibilitet utan även till moderna tiders problematik såsom ensamhet, höga krav och brist på 

gemenskap. Svenska kyrkan har tidigare haft en viktig social funktion och personal inom 

kyrkan har lång erfarenhet av arbete med utsatta människor. Dagens sociala arbete grundar 

sig till stor del i de så kallade kristna värderingarna. 

 

Denna kvalitativa uppsats syftar till att problematisera Svenska kyrkans roll i ett sekulariserat 

samhälle med stöd av litteratur samt intervjuer med präster och diakoner inom Umeå 

kommun. Resultaten visar att det finns en ambivalent bild av Svenska kyrkan i samhället. 

Dels finns bilden av kyrkan med en problematisk historia dels bilden av Svenska kyrkan som 

samhällets försäkring. Det går att ana en omedvetenhet angående den mer flexibla kyrka som 

följt med i samhällets utveckling, samt deras outnyttjade resurser. 
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1. Inledning 
Kristina Granath publicerade ett blogginlägg på Sociala Nätet i november 2012 där hon 

ställer frågan “Vad ger mening i livet när man lever i ett av världens mest sekulariserade 

land, där religion och klassiska ideologier tappat mark?”. Hon diskuterar även huruvida 

existentiella perspektiv är av relevans för det sociala arbetet. Det är vanligt förekommande 

med debattinlägg och artiklar publicerade i ämnet religion och dess inverkan på samhället. 

Trots detta upplevs den genomsnittliga kunskapsnivån om religionens betydelse för individen 

låg.  

 

Enligt Thurfjell (2015) har Sverige en väldigt liten del av befolkningen som uppges vara 

troende i förhållande till antalet som ingår i ett religiöst samfund. Det är alltså vanligt att visa 

lojalitet gentemot Svenska kyrkan genom att betala kyrkoavgift utan att vara aktivt religiös. 

Med aktivt religiös avses de som deltar i organiserad religionsutövning, ber regelbundet eller 

betraktar sig själv som religiösa, vilka uppges vara endast 20 % av hela befolkningen. 

Thurfjell skriver vidare att: “Sammantaget kan det alltså sägas att svenskarna som grupp 

betraktad har en relativ hög lojalitet till kyrkliga institutioner, en låg nivå av regelbunden 

religiös praktik och en starkt individualistisk men likväl andligt orienterad livsåskådning” (s. 

28). Utifrån World Values Survey (se bilaga 2) är Sverige det minst traditionella landet i hela 

världen och samtidigt ett av de länder med högst välfärd. Detta kan jämföras med USA som 

är ett välutvecklat land med hög välfärd samtidigt som de är mer traditionella och icke 

sekulariserade. Den allmänna åsikten i Sverige tycks vara att det är på gränsen till pinsamt att 

vara religiös. Många svenskar är kritiska till religion och är väl medvetna om de negativa 

konsekvenser religion har medfört, ofta i samband med makt (Thurfjell, 2015). Skeptikerna 

associerar ofta religion med krig, homofobi och kvinnohat och ifrågasätter varför man ska tro 

på något som till stor del har använts av makthavarna för att rättfärdiga brott mot andra 

människor, samt skapat krig för egen vinning (ibid.) Även Carlbom, Hedin och Månsson 

(2009) menar att svenskarna lever i ett av världens mest sekulariserade länder vilket har 

föranlett att kyrkan inte längre har samma inflytande i dagens samhälle. 

 

Det svenska samhället präglas av en individualism, vilket innebär att det är individens rätt att 

definiera sitt eget liv utan att anpassa sig efter absoluta normer och regler (Thurfjell, 2015). 

Individualismen innebär att individen får större frihet utan att behöva tänka på vad som är det 

bästa för samhället, samt att individen inte längre kan förlita sig på stöd och hjälp från 

samhället när behovet uppkommer (Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2006). Att leva i ett 

individualiserat samhälle innebär valfrihet och en chans till självförverkligande, men det 

innebär enligt Bauman (2002) även ett ökat ansvar hos individen och en risk för ökad känsla 

av otrygghet eftersom det inte finns några tydliga riktlinjer att förhålla sig till. 

Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) indikerar även att det kan finnas ett samband mellan 

individualisering och depressioner samtidigt som den påpekar att individualiseringen inte är 

den enda orsaken. Jämförelsevis har övriga länder i Skandinavien inte blivit lika negativt 
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påverkade av denna samhällsförändring trots att de i övrigt har utvecklats på ett liknande sätt 

som Sverige (se bilaga 2).  

 

Trots ovan nämnd sekularisering av det svenska samhället diskuteras människans behov av 

tro och mening med livet. Behovet av trostillhörighet kan vara större idag än någonsin men 

Hagevi (2009) tillägger dock att människor söker meningen med livet någon annanstans. 

Bland annat dras svenskar till fenomen som exempelvis ockultism och buddhism (Thurfjell, 

2015). Det sägs därför finnas en sakralisering vilket enligt Hagevi (2009) betyder att 

människor blandar olika trosuppfattningar för att hitta en egen livsåskådning, vilket kan vara 

en produkt av den individualisering som präglar det svenska samhället. Behovet av en 

mening med livet kan tolkas utifrån Antonovskys (1991) teori om KASAM, en känsla av 

sammanhang. Han menar att de resurser människor har (mentala, känslomässiga etcetera) 

påverkar deras förmåga att hantera livets svårigheter. 

 

Under socionomutbildningen uppmärksammas sällan existentiella perspektiv eller religion 

och kunskapsnivån vad gäller Svenska kyrkans arbete är att betrakta som låg, fastän den 

lägger majoriteten av sina resurser på det diakonala arbetet (Pettersson, 2009). Denna del av 

Svenska kyrkans arbete är föga uppmärksammat jämfört med allmänt vedertagna aktiviteter 

som exempelvis gudstjänster, dop och andra religiösa riter. Utökad kunskap om detta område 

kan därmed anses relevant hos, förslagsvis, socionomer med hänsyn till att Svenska kyrkan 

kan bli en potentiell arbetsgivare. Enligt Mulder (2015) bör studenter vara beredda på att 

arbeta inom en organisation styrd av någon form av religiös livsåskådning. Ökad förståelse 

kan även skapa goda förutsättningar för arbete som innefattar möte med individer med en 

annan religiös livsåskådning än den egna.  

 

Denna studie kan därmed bidra med en beskrivning av det sociala arbetets bredd samt utökad 

kunskap om Svenska kyrkans roll i samhället. Dagens individualistiska samhälle väcker 

frågor kring människors psykiska hälsa. Känslan av delaktighet och samhörighet är väsentliga 

faktorer i livet vilket får oss att undra hur människor finner stöd när konsensus i den 

individualistiska livsstilen är att klara sig själv. Helliwell, Layard och Sachs (2015) visar i 

World Happiness Report att svenskarna ligger på topp-tio listan över världens lyckligaste 

befolkning. Dock visar en tidigare rapport att Sverige varit högre upp på listan tidigare år 

(Helliwell, Layard & Sachs, 2013). Trots den omtalade välfärden i Sverige går det att 

identifiera trender i media angående kritik gentemot psykiatrin, utsatta människor som faller 

mellan stolarna hos Socialtjänsten, budgetnedskärningar och utbrändhet hos socialarbetare. I 

Dagens Nyheter går det även att läsa att samtalen till Jourhavande präst har ökat med 70 %  

sedan 2008 och många väljer att vända sig till präster, kanske på grund av att de har absolut 

tystnadsplikt, vilket bidrar till möjligheten att vara anonym. Artikeln understryker Svenska 

kyrkans relevans för arbetet med människors psykiska hälsa där deras arbete dessutom styrs 

av “kristlig barmhärtighet” snarare än ekonomisk vinning. 

 

Med ovan beskrivning av ett allt mer sekulariserat och individualiserat samhälle i kontrast till 

människors rapporterade behov av delaktighet och sammanhang, aktualiseras frågan om 
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vilken funktion Svenska kyrkan skulle kunna fylla i samhället i relation till det sociala 

arbetet.  

 

1:1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att problematisera Svenska kyrkans roll i ett sekulariserat samhälle. 

 

För att uppnå syftet genomförs dels en litteraturstudie dels intervjuer med präster och 

diakoner i Umeå kommun. Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 

 

1. Vad bedriver Svenska kyrkan för socialt arbete? 

2. Hur kan en kristen tro påverka människors psykiska hälsa?  

3. Hur har samhället och människan påverkats av sekulariseringen?  

4. Hur förhåller sig Svenska kyrkan till Sveriges sekulariserade samhälle? 

 

1:2 Definitioner och förtydliganden 

Begreppet “kyrkan” avser dels den fysiska kyrkan som en mötesplats dels en övergripande 

definition för både den Svenska kyrkan och kristendomen. Informanterna använder begreppet 

kyrkans “diakonala arbete”, vilket i denna uppsats används synonymt med begreppet “socialt 

arbete”. Begreppet “sekularisering” avser främst separationen mellan Svenska kyrkan och 

staten (Thurfjell, 2015) men vi utgår även ifrån Nationalencyklopedins (NE) definition vilken 

beskriver sekulariseringen som “processer som innebär att religionen förlorar i betydelse i 

ett samhälle och i medborgarnas medvetande.” 
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2. Teoretisk bakgrund  
 

2:1 Svenska kyrkan och socialt arbete 

Statistik från Svenska kyrkans hemsida visar att kyrkan hade 6,3 miljoner medlemmar år 

2014, detta trots att mindre än en tiondel av den svenska befolkningen aktivt går på 

gudstjänster i olika religiösa samfund (Hamberg, 2015). Vidare ökar antalet utträden ur 

kyrkan varje år. Det aktiva utträdandet sägs ha ökat sedan 1951 års religionsfrihetslag 

infördes som gjorde det lagligt att utträda ur Svenska kyrkan utan att ansluta sig till något 

annat religiöst samfund (Hamberg, 2009). Trots den separation som skedde mellan staten och 

kyrkan år 2000 är Svenska kyrkan ändå det vanligaste religiösa samfundet. Likväl är 

svenskarna ett av världens mest sekulariserade folk (ibid.), och en liten del av Sveriges 

befolkning uppges vara troende jämfört med andelen medlemmar i något religiöst samfund 

(Thurfjell, 2015). Det är inte bara gudstjänstdeltagandet i Sverige som minskar, Svenska 

kyrkans hemsida visar även att andelen kyrkliga vigslar minskar medan utomkyrkliga vigslar 

ökar enligt Statistiska centralbyrån (2015). Enligt Thurfjell (2015) finns det flera orsaker till 

det minskade intresset för Svenska kyrkan. En orsak är att människor inte är troende och 

därför låter bli att gå till kyrkan. En annan har sin grund kristendomens motsägelsefullhet då 

den bland annat utsatt både kvinnor och homosexuella för förtryck trots att den förespråkar 

fred, vilket religionskritikerna ofta påpekar. Denna del i den västerländska historien har 

föranlett att många svenskar förknippar religionen med något negativt (ibid.). 

Föga uppmärksammat är dock det diakonala arbetet som kyrkan har bedrivit i åratal. Många 

filantropiska föreningar har till exempel arbetat utifrån egenskaper såsom kärlek och kristlig 

barmhärtighet (Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2006). En stor del av Svenska kyrkans 

resurser går till det diakonala arbetet. Exempel på detta kan vara att ge stöd till människor i 

krissituationer samt deras arbete med HBTQ-frågor och flyktingarbete både utomlands och i 

Sverige. (Svenska kyrkan, 2014; Svenska kyrkan, 2016). En svensk undersökning visar att ett 

kyrkligt engagemang bidrar till mer stabila sociala miljöer, såsom minskad brottslighet. De 

sociala insatser Svenska kyrkan bidrar med är också något som kyrkans medlemmar anser är 

viktigt, oavsett om de definierar sig som religiösa eller ej.  (Pettersson, 2009). På Svenska 

kyrkans hemsida går det att läsa att kyrkan står för “Centrum, öppenhet och delaktighet”, 

samt att “Kyrkan finns för människans och världens skull. Inte för att göra människor mer 

religiösa utan för att väcka ansvar och ge kraft för individen att leva i världen tillsammans 

med andra”. (Svenska kyrkan, 2016). 

2:2 Individualisering 

Den svenska kulturen kännetecknas generellt av kombinationen av lågt intresse för religion 

och en individualistisk inställning, vilket gör den utmärkande. Historiskt sett har detta stöd av 

dels en modell som säger att religionen gynnas av religiös mångfald, dels en modell som 

säger att ökad välfärd försvagar den. Kombinationen av dessa två modeller har lett till att den 

kyrkoorienterade religionen har varit oförändrad och förblivit stabil Sverige och påverkar 

fortfarande utformningen av samhället. (Pettersson, 2009). Som tidigare redovisat medför 

individualismen att individer inte kan förlita sig på stöd från samhället, däremot får de större 

frihet att ta egna beslut och behöver inte anpassa sig efter vad som är bäst för gruppen. Detta 
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leder även till ett system av frivilliga organisationer och hjälp från familjen. 

Gemenskapsmodellen kräver motsatsen, att det finns ett system med ett stort inflytande från 

staten och huvudansvaret läggs på samhället. Det sociala arbetet i Sverige kan troligtvis ha 

grund i gemenskapsmodellen. (Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2006). Dock är de flesta 

samhällen enligt Pettersson (2009) en blandning av ett individualistiskt tänkande, med fokus 

på individen och ett samhälle där gruppen är det viktigaste, ett kollektivistiskt tänkande.   

 

I dagens moderna samhälle lever människor i en verklighet under ständig förändring. Detta 

går att se bland annat genom ökad privatisering och en ökad individuell frihet. Den friheten, 

menar Bauman (2002), ger människor fler möjligheter, men den kan också försvåra de 

gemensamma, sociala frågorna och problemen som exempelvis sociala angelägenheter. 

Individualismen kan därför vara ett hot mot det som håller samman samhället. I detta 

samhälle, där frihet präglar levnadssättet har människor möjlighet att ta beslut baserade på sig 

själva, dock finns det också risker. En av dessa risker är att människor blir mer isolerade. 

Privatisering och individualisering av samhället innebär i samband med detta att individen 

inte har någon än sig själv att skylla för sina felsteg (ibid.). Bauman menar att en konsekvens 

av individualismen är att människan blir mer benägen att söka sig till gemenskaper där hon 

får möjlighet att konfrontera problem i grupp. Det finns något betryggande med samhörighet 

och gemenskap, oavsett resultat. 

 

2:3 Sekularisering och sakralisering 

Som tidigare nämnts räknas Sverige till ett av världens mest sekulariserade länder och allt 

färre invånare går till kyrkan. Sekularisering är i sig en komplex process och en av 

förklaringsmodellerna är åtskillnaden mellan kyrkan och staten. Detta skedde officiellt i 

Sverige år 2000. (Carlbom, Hedin & Månsson, 2009). Detta innebar att kyrkan förlorade en 

stor del av sitt samhällsinflytande (Hamberg, 2009). Det finns olika teorier bakom orsakerna 

till sekulariseringen. Thurfjell (2015) talar exempelvis om sekulariseringshypotesen, som 

säger att religionens inflytande över samhället minskar i takt med att modernisering och 

levnadsstandard ökar. Detta är i liknelse med deprivationsteorin som förklarar hur religion 

kan vara en kompensation för det som inte fungerar i ett samhälle. Sverige är ett välutvecklat 

land, med generellt hög levnadsstandard och anses därför inte ha samma behov och tilltro till 

kyrkan (Thurfjell, 2015). Något som däremot kan gynna kristendomen är enligt utbudsteorin, 

att det skapas en ökad gemenskap inom religionen ifall konkurrerande religioner uppenbaras i 

samhället (Thurfjell (2015; Pettersson 2009).  

 

År 1930 var 99,7 % av den svenska befolkningen medlem i Svenska kyrkan och fram till 

mitten av 1900 talet var Svenska kyrkan fortfarande det dominerande religiösa samfundet i 

Sverige. (Hamberg, 2015; Thurfjell, 2015.) Därför, menar Kristensson Uggla (2015), finns ett 

problem med att helt exkludera religion ur vardagslivet. Det blir nästan omöjligt att urskilja 

vad som är religion och vad som är tradition när kristendomen varit en självklar del av 

vardagen fram till diskussioner i nutid, även helgdagar och namn har sin grund i religion. Att 

ta bort religion innebär därför att ta bort ett kulturarv. Konsekvenserna av kristendomens 

dominerande ställning syns fortfarande i det svenska samhället (Hamberg, 2009) och enligt 

Kristensson Uggla (2015) finns det en omedvetenhet kring hur stark kopplingen är mellan 
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religion och tradition. Något som anses ha skapat ett problem med den nuvarande synen på 

religion är att fanatiker tillåts representera sina religioner istället för kunniga människor 

(Kristensson Uggla, 2015). Den västerländska historien om sekulariseringen är ofta 

sammankopplad med historien om moderniseringen av det svenska samhället. Religion anses 

därför ofta sammankopplat med att ännu inte blivit modern. Med jämna mellanrum 

uppmärksammas diskussioner om vilken roll religionen bör ha i samhället, ofta i samband 

med skolavslutningar i kyrkan (ibid.). Kristensson Uggla (2015) menar att den kristna tron är 

starkt integrerad i det svenska samhället, i samband med exempelvis kultur och tradition, och 

att svenskar därför är mer religiösa än de tror. Formuleringen att vara nästan religiös innebär 

att inte vara extrem eller kompromisslös på samma sätt som det kan förväntas av en aktivt 

troende. I det svenska samhället finns det även en föreställning av att en genuint religiös 

individ inte får ha ett öppet förhållningssätt eller ha tvivel gällande sin tro. Historiskt sett har 

konsekvenserna av religiös intolerans varit stora. Under en fasad av moralitet och intolerans 

har en mängd inskränkningar av rättigheter skett mot de som inte följt normerna (Kristensson 

Uggla, 2015). 

 

Sekulariseringsprocessen behöver dock inte innebära att alla religioner förlorar inflytande i 

samhället (Hamberg, 2009), parallellt med diskussioner om sekularisering talas det även om 

en sakralisering, det vill säga, ett ökat intresse för religiösa idéer. I Sveriges sekulariserade 

samhälle finns det alltså ett fenomen vilket kallas privatreligiositet. Detta innebär att 

människor blandar olika trosuppfattningar för att skapa sig en egen livsfilosofi, något som 

passar den enskilda individen, utan att för den delen vara delaktig i någon kyrka. (Carlbom, 

Hedin & Månsson, 2009). Hamberg (2009) menar att detta betyder att en av sekulariseringens 

konsekvenser har blivit att religion och andlighet som inte är förknippat med kyrkan har växt 

i större utsträckning. Det sägs även att det inte är människors religiösa behov som styrt 

förändringarna, eftersom det behovet sägs vara konstant. Däremot kan människor 

tillfredsställa behovet på olika sätt och det kan istället bero på hur pass tillfredsställande det 

religiösa utbudet är. (Hagevi, 2009). Pettersson (2009) menar att det går att se det som att 

“Gud” har fått en ny gestalt, att de religiösa uttryckssätten varken har ökat eller minskat utan 

snarare tar sig i uttryck på andra sätt. Carlbom et. al (2009) betonar dock vikten av att ingå i 

ett socialt sammanhang med likasinnade för att kunna bevara en religiös världsbild, vilket 

tycks bli motsägelsefullt i det svenska samhället där individualismen är framträdande. Vidare 

menar Pettersson (2009) att trots ett minskat kyrkligt engagemang som resultat av hög 

ekonomisk och social utveckling betyder det inte att behovet av andliga frågor försvinner. 

När det talas om andlighet i en vidare mening, frånkopplat religionen, visar utvecklingen 

fortfarande på en strävan efter att finna mening med livet och tillvaron. Med ökade risker i 

samhället, såsom klimatförändring, miljöförstöring etcetera, ökar också människans känsla av 

osäkerhet (ibid.).  

 

2:4 Psykisk hälsa och KASAM - Känslan av sammanhang 

Sociologen Durkheim (1993) belyste den höga självmordsfrekvenser i protestantiska länder 

under 1800-talet (som var dubbelt så hög jämfört med katolska länder) och menade att det 

kan ha berott på en mindre integrerad kyrka och en sämre sammanhållning inom religionen. 
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Religion kan enligt Durkheim förena individer genom kollektiva värderingar och bidra till ett 

skydd gentemot självmord då den gemensamma religionen bildar en samhörighet. Vidare 

åsyftar han att samhällets individualisering kan bidra till ökad psykisk ohälsa, såsom 

depression, eftersom människor går miste om den kollektiva samhörigheten. Samtidigt 

redogör Bauman (2002) för hur Freud ansåg att det vanligaste lidandet hade sitt ursprung just 

i individens undertryckta frihet. Det är kampen mellan behovet av frihet och behovet av 

trygghet som resulterar i psykisk lidande. Studier gjorda i USA på senare år indikerar att 

religion och tro kan användas som en mekanism för att hantera svårigheter i livet då det 

bidrar till en mer meningsfull samvaro (Lewinson, Hurt & Hughes, 2015). Granqvist (2014) 

menar att folk tenderar att söka sig till religion när livet känns påfrestande och stressigt. Även 

människor som insjuknar tenderar att vända sig till religiositet och andlighet för att finna 

stöd, även om tillfrisknande inte är möjligt. Det gör att människorna finner en tröst och en 

mening med livet och en förståelse för vad som händer, som vanligtvis inte går att finna en 

förklaring till. (Nelson-Becker, Ai, Hopp, McCormick, Schlueter & Camp, 2015). 

 

Frågor om samhörighet och mening med livet har uppmärksammats i och med att 

Antonovsky (1991) grundade begreppet KASAM, känslan av sammanhang. Begreppet delas 

in i tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky menar att 

om individen kan känna att livet är begripligt, att allt som händer är logiskt bidrar detta till att 

livet också blir hanterbart för individen, att alla hinder som denne möter på vägen går att 

hantera. Slutligen bidrar detta till att det även finns en känsla av meningsfullhet. Han åsyftar 

att individer med stark KASAM mår bättre och att människans behov av en meningsfull 

tillvaro är regel snarare än undantag. Hur pass stark KASAM en människa har avgör hur hon 

kommer klara av prövningar i livet. Alla människor blir ständigt prövade och vissa blir 

utsatta för ungefär samma saker, trots det finns det vissa människor som klarar prövningarna 

bättre. Död, krig och misslyckande kan förekomma i livet, men en människa med hög känsla 

av begriplighet kan göra händelserna förståeliga. Den viktigaste komponenten verkar dock 

vara meningsfullhet. Den är viktig för att hög begriplighet och hanterbarhet ska vara möjligt. 

Om människor inte tror att det finns möjlighet att klara en uppgift så tappar de sin motivation 

att ens försöka och minskar därigenom meningsfullheten samt hanterbarheten. Vidare menar 

Antonovsky (1991) att delaktighet också är en viktig faktor när det kommer till 

meningsfullhet. Människor med stark KASAM betonade dessutom vikten av att ha områden i 

livet som ansågs vara av stor betydelse, som de kunde engagera sig i och som gav 

känslomässig tillfredsställelse.  

Nelson-Becker et. al (2015) ifrågasätter hur mycket klienters religiösa och andliga behov 

tillgodoses inom det sociala arbetet och författarna lägger vikt vid att professionella bör ge 

dem chans att uttrycka denna önskan. Som socialarbetare är det extra viktigt att vara 

medveten om att klienter de möter i arbetet kan ha en stark religiös eller andlig anknytning 

för att kunna bemöta dem på ett adekvat sätt (Mulder, 2015). Hamberg (2009) hävdar även att 

en ökad förståelse för de sociala och psykologiska funktioner som religionen kan ha för olika 

individer, kan bidra till en mer tolerant syn gentemot främmande kulturer.  
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3. Metod 
 

3:1 Avgränsningar 

Urvalet är begränsat till Svenska kyrkan inom Umeå kommun, dels på grund av geografiska 

förutsättningar och dels för att det låg i vårt intresse att studera fenomenet på en lokal nivå. 

Vi har valt att både intervjua präster och diakoner eftersom vår uppfattning är att de har 

likvärdiga arbetsuppgifter inom det sociala arbetet och båda professionerna utövas med en 

nära kontakt med människor. Skillnaden mellan präster och diakoner grundar sig enligt 

Svenska kyrkans hemsida både i utbildningsgrad men även i att präster utför kyrkliga riter 

såsom konfirmation, dop, vigsel och begravning. Samtliga informanter arbetar inom Svenska 

kyrkan i Umeå men är hämtade ur olika områden. Detta för att försöka fånga en bredare bild 

kring hur Svenska kyrkan arbetar med utsatta människor.  

 

3:2 Urvalsmetod 

Uppsatsen innehåller material från fem informanter. Som tidigare nämnts är informanterna 

alla personal inom Svenska kyrkan såsom präster och diakoner. För att komma i kontakt med 

informanterna användes ett målstyrt urval, eller så kallat bekvämlighetsurval, och fortsatte 

sedan med ett snöbollsurval. Vi började med att uppsöka en tidigare bekant präst och fick 

sedan tips om informanter genom denne, därav snöbollsurvalet. Tre av informanterna 

kontaktade vi personligen genom deras arbetsplats och de övriga tre kontaktades via mail. 

Informanterna fick själva föreslå datum och tid för intervjuerna samt på vilken plats de ville 

bli intervjuade. Detta för att ge informanterna möjlighet att välja en plats där de kunde känna 

sig bekväma. Slutligen hade studien ett urvalsbortfall då en av de manliga informanterna 

ställde in på grund av sjukdom och vi valde att inte leta en ny informant eftersom vi upplevde 

att vårt redan insamlade material uppnådde teoretisk mättnad. Detta innebär att ingen ny 

information framkom (Bryman, 2011), och vi kunde tydligt se återkommande teman i 

informanternas svar. 

 

3:3 Datainsamlingsmetod 

Kvalitativa metoder har blivit allt vanligare inom samhällsvetenskaplig forskning. Detta 

innebär att tyngdpunkten ligger på ord och förståelse snarare än insamling av numerisk data. 

(Bryman, 2011). Med hänsyn till syftets tolkande och problematiserande utgångspunkt anses 

därmed ett kvalitativt angreppssätt med semistrukturerade intervjuer bäst lämpat. Enligt 

Bryman (2011) präglas kvalitativa intervjuer av flexibilitet och det är eftersträvansvärt att låta 

informanterna styra intervjun utifrån vad de anser viktigast då det är deras världsbild som ska 

kartläggas. De semistrukturerade intervjuerna har dock en viss struktur och innehåller mer 

specifika teman som intervjun ska beröra (ibid.). Denna insamlingsmetod valdes på grund av 

möjligheten att fånga in en så bred bild som möjligt och samtidigt behålla en struktur för att 

kunna besvara studiens frågeställningar. Vi ville också att det skulle vara möjligt för 

informanterna att frångå intervjuguiden eftersom det kan bidra till att ny viktig information 

framkommer. Varje intervju bidrog därför till nya frågor och följdfrågor. Den grundläggande 

intervjuguiden är dock formad utifrån fyra olika teman: Kyrkans roll i samhället, Socialt 
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arbete, Psykisk hälsa och Sekularisering (se bilaga 1). Dessa teman utgår från den tidigare 

forskning vi inhämtat.  

 

Uppsatsen underbyggs även av en teoretisk bakgrund i form av en allmän litteraturstudie. 

Denna har som syfte att motivera ämnesområdet med en beskrivande bakgrund (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Vidare används litteraturstudien som en grund i 

analysen av insamlad data, för att integrera teori och intervjuresultat. De sökmotorer vi 

använde oss av för att finna litteratur inom området var: Google Scholar, Socindex, DiVA och 

Socialvetenskaplig Tidsskrift. De sökord vi utgick ifrån var: Religion, Tro, Psykisk hälsa, 

Faith, Mental health, Socialt arbete, Christianity and Social Work, Sekularisering, 

Individualisering. 

 

Urvalsmetoden valdes utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar, urvalet blev därav 

målstyrt efter den information vi behövde. Ett snöbollsurval är dock inte representativt i 

statistisk bemärkelse då urvalet är beroende av vilka andra sociala kontakter informanterna 

har (Bryman, 2011). Detta ökar också risken för ett mer homogent resultat än i fall urvalet 

varit slumpmässigt. Snöbollsurvalet kan inte heller säkra informanternas anonymitet 

gentemot varandra. Att urvalet inte kan representera hela populationen kan ställas emot i 

vilken utsträckning informanternas svar överensstämmer med de värderingar och arbetssätt 

Svenska kyrkan uppges ha enligt deras hemsida. Vi valde både präster och diakoner som 

informanter på grund av att deras arbetsuppgifter inte skiljer sig avsevärt och att båda 

professionerna arbetar med socialt arbete. Dessutom kan detta ge studien en mer 

övergripande bild, då det visar att det finns fler professioner inom Svenska kyrkan som 

arbetar nära människor. Informanterna var ursprungligen hälften män och hälften kvinnor för 

att ge en mer genusneutral bild, dock kunde vi inte urskilja någon skillnad på svaren baserat 

på den faktorn.  

 

3:4 Analysmetod 

Intervjuerna spelades in men transkriberades inte. Inspelningarna var endast till för att säkra 

att ingen information gick till spillo när vi sedan sammanfattade intervjuerna. Efter 

sammanfattningen av intervjuerna mailade vi dem till informanterna för deras godkännande 

och raderade sedan inspelningarna. Informanterna är alla anonyma i undersökningen och 

uppsatsen innehåller heller inga direkta citat, för att säkra deras anonymitet. Av samma 

anledning har vi inte heller specificerat informanternas kön, ålder, arbetsuppgifter eller 

arbetsplats. I analysen av det insamlade materialet använde vi oss av en kvalitativ 

innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen är en metod för att kvantifiera insamlad 

data och används för att hitta bakomliggande teman i intervjumaterialet (Bryman, 2011). 

Utifrån det insamlade materialet identifierade vi meningsbärande enheter och konstruerade 

därefter kategorier för de enheter som var likartade. En kvalitativ analys kan även fastställa 

vad informanterna har gemensamt och vad som varierar. (Fejes & Thornberg, 2015). I 

slutändan kunde vi identifiera fyra olika teman som var: En ambivalent attityd gentemot 

Svenska kyrkan, Kyrkan som en outnyttjad resurs, Behov av tro och mening i ett sekulariserat 

samhälle samt Att förändras med tiden - vara relevant i det moderna samhället. Analysen 
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underbyggs av den allmänna litteraturstudien där vi använt den insamlade litteraturen för att 

analysera intervjuresultatet. Slutligen bifogas inte något kodningsschema med hänsyn till 

informanternas anonymitet.  

 

3:5 Metoddiskussion  

Resultatet innefattar främst vad informanterna har haft gemensamt samt vad som uppfyllt vårt 

syfte, därav framkommer inte all insamlad data. Att använda en semistrukturerad 

intervjuguide var en fördel eftersom vi tack vare flexibiliteten kunde diskutera våra teman 

fritt med informanterna. De kunde svara mer utförligt inom de områden de var mer kunniga 

eller intresserade av. Att vi dessutom hade knappa kunskaper inom området gjorde 

intervjuerna mer förutsättningslösa. Under intervjuernas gång har därför vissa områden fått 

mer plats än andra på grund av informanternas svar. Ett exempel på detta är sekularisering 

och individualisering som resulterade i ett större diskussionsområde än till exempel psykisk 

hälsa. Vi har inte stött på några svårigheter gällande att hitta personer att intervjua till vår 

uppsats. Vi har inte heller hittat någon motsägelsefull information eller mött på motstånd från 

informanterna, vare sig det handlat om deltagandet eller intervjufrågorna.  

 

3:5:1 Validitet och Reliabilitet 

Graden av validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning bedöms utifrån ett externt och internt 

förhållningssätt. Detta innefattar huruvida studiens resultat kan upprepas, generaliseras samt 

går att underbygga med teori. (Bryman, 2011). I analysen av det insamlade resultatet 

analyseras inte informanternas personliga livserfarenheter utan snarare deras uppfattning om 

det fenomen som uppsatsen ämnar studera. De frågor vi ställt har främst varit av allmän 

karaktär för att minska känslan av intrång i informanternas privatliv. Detta för att 

förhoppningsvis reducera risken med förvrängda eller ofullständiga svar (Bryman, 2011). 

Undersökningen utgår dels från informanternas svar dels den teoretiska bakgrunden. Vi 

lägger således inga värderingar i sanningshalten i informanternas berättelser. Vi använder 

snarare teorin för att förklara den data studien resulterar i. Det är därför viktigt att poängtera 

att detta bara är en bild av många, vi gör inte anspråk på att förmedla en sanningsenlig och 

objektiv bild. Det bör dock tas i beakt att informanterna besitter en relativt gemensam 

kunskap och borde därför ha en homogen uppfattning om sin samhälleliga uppgift som 

förespråkare för Svenska kyrkan. 

 

Som tidigare nämnts valdes våra informanter genom ett snöbollsurval. Detta kan minska 

tillförlitligheten då urvalet inte är slumpmässigt. Det går alltså inte att säga att informanternas 

svar är representativt för hela Svenska kyrkans verksamhet. Därför har vi även tagit upp den 

bild Svenska kyrkans hemsida förmedlar och på så sätt blir informanternas svar jämförbara 

med vad organisationen sägs stå för. Enligt Bryman (2011) kan inte kvalitativa studier 

generaliseras eftersom det inte finns någon objektiv sanning utan endast subjektiva 

upplevelser av fenomenet som studeras. Det ligger dock inte i vårt intresse då avsikten inte är 

att förmedla en generaliserbar studie utan snarare att fördjupa oss i ett område som är föga 

uppmärksammat. Till en viss del måste dock fenomenet vi undersökt ha någon form av 
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generaliserbarhet eftersom det som beskrivs upplevs vara ett generellt perspektiv, även enligt 

litteraturen. 

 

Eftersom vi har knappa kunskaper inom området har studien en explorativ ansats och vi har 

strävat aktivt efter att förbise de egna värderingarna i tolkningen av resultatet. Dock finns det 

mycket rum för tolkning och inte minst risker för feltolkning i en kvalitativ studie. Bryman 

(2011) menar att det är oundvikligt att inte egna värderingar och åsikter inverkar på 

forskningsresultatet. För att minimera detta såg vi till att få informanternas godkännande på 

våra sammanfattningar från intervjuerna innan vi började koda. Det är dock omöjligt att vara 

fullkomligt objektiv i analysen av materialet då den egna förförståelsen styr vilka kodord som 

hittas. Genom att ge informanterna möjlighet att granska materialet i efterhand har vi visat att 

vi agerat i god tro. Att informanterna hade möjlighet att redigera intervjun kan bidra till en 

risk för efterhandskonstruktioner. Likväl gjordes inga korrigeringar i 

intervjusammanfattningarna som hade betydelse för resultatet. I diskussionen redovisas våra 

egna reflektioner kopplat till resultat och teori för att skilja dem från intervjumaterialet. 

 

3:6 Arbetsfördelning 

Under arbetets gång har vi delat upp arbetsuppgifterna för ett mer effektivt arbete. Vi har haft 

huvudansvar för olika delar av litteraturen och olika teman i uppsatsen. Dessa har vi 

sedermera skrivit gemensamt och båda är införstådda i alla områden av uppsatsen. 

Intervjuerna genomfördes gemensamt där vi turades om att ställa frågor och att föra 

anteckningar. I övrigt präglas uppsatsen av ett enhetligt samarbete.  

 

3:7 Etiska principer 

I Sverige har vi fyra etiska principer vilka är viktiga att ta hänsyn till i förhållande till de 

inblandade personerna i forskningsprocessen. Dessa är: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Bryman, 2011). För att förhålla oss till 

informationskravet mailades intervjufrågorna på förhand till informanterna för att de skulle 

kunna förbereda sig och veta vilka frågor som skulle tas upp under intervjun. Vi gav även 

informanterna information om uppsatsen syfte, vad intervjuerna skulle användas till, att 

deltagandet var frivilligt och att det var möjligt för informanterna att avbryta sitt 

medverkande under intervjuns gång. Tre informanter gav personligen sitt medgivande till att 

medverka i intervjuerna medan två informanter godkände skriftligt via mail. Vid 

intervjutillfällena gav samtliga informanter även medgivande till ljudupptagning och efter att 

vi sammanfattat intervjuerna har de även godkänt informationen. Vid eventuella oklarheter 

har informanterna haft möjlighet att revidera information via mail i efterhand. Vi har på så vis 

förhållit oss till samtyckeskravet. Allt material har behandlats med försiktighet och därav har 

vi anpassat oss efter konfidentialitetskravet. Inga obehöriga har kommit åt materialet. Då vi 

anser att religion kan vara ett provokativt ämne och att det finns delade uppfattningar om 

kristendomen är det extra viktigt att värna om de medverkandes anonymitet. Av den 

anledningen har vi inte skrivit vilka arbetsplatser de arbetar på, namn på informanterna eller 

andra uppgifter som skulle kunna avslöja deras identitet. Allt insamlat material har endast 

använts till uppsatsen i linje med Nyttjandekravet. Det använda materialet kommer förstöras 
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efteråt. Alla inspelningar raderades efter att informanterna gett sitt godkännande av sin 

intervjusammanfattning. Slutligen har vi strävat efter att motverka ett missbruk eller 

missgynnande av någon grupp i resultatet.  

 

3:8 Studiens relevans för socialt arbete 

Svenska kyrkan är en stor resurs i samhället med erfarenhet av allt från människor i kris till 

livsförändringar i form av dop, vigsel, begravning och liknande. De har ett arbetssätt som på 

många sätt påminner om dagens kuratorer. Många diakoner har även en socionomutbildning i 

grunden. De är vana att diskutera svåra existentiella frågor och kan därför också vara en 

resurs i samband med psykisk hälsa. Som påvisats inledningsvis har det skett en kraftig 

ökning av samtal med präster. Uppsatsen kan förhoppningsvis även bidra till en större 

förståelse för kyrkans diakoni, en bredare bild av kristendomens inverkan i människors liv 

samt fortsatt forskning inom området.  

 

Nedan redovisas endast informanternas svar utifrån intervjufrågorna. Egna reflektioner eller 

kopplingar till litteratur förekommer ej.  

___________________________________________________________________________ 

4. Resultat  
 

4:1 Presentation av informanter 

Informanterna är fem personer i åldrarna 40-60 vilka arbetar för Svenska kyrkan inom Umeå 

kommun. Två av dessa är präster och tre är diakoner. De kommer från olika områden inom 

Svenska kyrkan. Könsfördelningen består av tre kvinnor och två män. Antal yrkesverksamma 

år varierar mellan informanterna och är allt från 5 till 25 år. Deras arbetsuppgifter inom Svenska 

kyrkan varierar inte avsevärt beroende på om de har en präst- eller diakonutbildning. Den 

största skillnad går det att se i församlingen där rollen som präst beskrivs tydligare och 

arbetsuppgifterna innefattar kyrkliga riter, såsom exempelvis vigslar och konfirmation. 

Svenska kyrkan har fyra huvuduppdrag: gudstjänst, mission, undervisning och diakoni. Vad 

gäller det diakonala arbetet har alla informanter gemensamt att de fungerar som en stödfunktion 

för samhällets medborgare. Arbetsuppgifterna kan vara varierande och Svenska kyrkans 

diakonala arbete har en bred verksamhet. De bedriver dels verksamhet i form av samtalsstöd 

(enskilda eller i grupp) och sorgegrupper, och dels med HBTQ- och hållbarhetsfrågor. 

 

4:2 En ambivalent attityd gentemot Svenska kyrkan 
 

4:2:1 En gammaldags bild 

Något som upplevs skapa viss problematik för informanterna är rådande fördomar och 

föreställningar om Svenska kyrkan. Det händer att de människor de möter har negativa 

erfarenheter av religion och somliga av informanterna kan behöva försvara sig själva och sin 

tro. Den negativa bild som människor har av Svenska kyrkan är ofta baserat på egna 

erfarenheter eller fördomar. De kan sedan tidigare ha dåliga erfarenheter av Svenska kyrkan 
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men det kan även vara fördomar baserade på okunskap eller att personer fått sin bild av 

religionen manipulerad av media. Den bild människor har av kyrkan påverkar i sin tur den bild 

de får av Gud. Detta, hävdar informanterna, blir problematiskt om människor har en färdig bild 

av hur de ska leva sina liv och anpassar sig efter en snäv bild. I detta fall kan tron uppfattas 

som problemskapande. Bilden kan även vara problematisk om de tänker att Gud ska lösa deras 

problem eller skyller på honom när något går fel i livet. Religion kan även vara 

problemskapande om människor förminskar sig själva, informanterna menar att alla istället 

borde använda den egna kapaciteten på bästa sätt. Vad gäller den psykiska hälsan behöver inte 

den kristna tron ha en negativ inverkan, dock kan den ha det om personens syn på kristendom 

är begränsande. En begränsande bild av den “rätta tron” kan bli ogynnsam. Även en bokstavlig 

och konservativ bild kan bli problematisk. En begränsande syn kan bli en börda, ge en trång 

världsbild och ge känslor av skuld och synd. Det kan även leda till en känsla av att inte duga 

samt en föråldrad syn på kristendom där Gud straffar de som inte lever enligt den förväntade 

normen. 

 

4:2:2 Positiva aspekter 

Positiva aspekter av den kristna tron är framförallt att informanterna upplever att det finns en 

positiv kraft. Den kan även ha funktionen av vägledning, trygghet och tillit samt ge mening i 

livet. Tron kan även vara något att pröva saker mot och något att utgå från. Den är enligt 

informanterna något bestående och uppfattas som en trygghet i vardagen. En av informanterna 

beskriver att en positiv religiositet kan bidra till en positiv hälsa. Vad gäller informanternas 

egen tro och vad den tillför beskrivs den som en god högre kraft och en trygghet i livet. Tron 

ger dem även möjlighet att se sig själv i ett större sammanhang. Något de betonar är relationen 

till Gud och att detta är något de uppskattar inom tron samt att den ger vägledning och är en 

vägvisare inför deras livsval. Informanterna beskriver tron som något konstant, men det 

utesluter inte att tron har förändrats under livet. För några informanter innebär detta att de har 

haft en snävare bild av kristendomen och Gud under tidigare delar av livet. 

 

Informanterna har en bild av att människor upplever att Svenska kyrkan har en stor mängd 

resurser och med hjälp av dessa också kan göra skillnad. Hur öppna människor är mot Svenska 

kyrkan är påverkat av deras erfarenheter av denna. Det kan även finnas en skillnad mellan 

människor då äldre oftare har en etablerad relation till kyrkan medan yngre har en mer 

odefinierad relation till denna och kan därför vara mer mottagliga gentemot kyrkan. 

Informanterna säger även att Svenska kyrkan står för gemenskap och ger människor möjlighet 

att få vara en del av ett sammanhang. De betonar även att kyrkan är en mötesplats och en bra 

plats för att träffa andra människor. De menar att det är kravlöst och att kyrkan har en låg 

tröskel för att få ingå i gemenskapen. Informanterna säger även att Svenska kyrkan kan stå för 

något annorlunda och kan berika livet med de kyrkliga riterna och på så sätt kan den även bryta 

upp vardagslivet. Vidare får kyrkan stå för något annorlunda i vardagen och den har plats för 

hela livet. Kyrkbyggnaden och dess placering är även den en påminnelse om vad kyrkan står 

för och den är lätt att känna igen. 
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4:3 Kyrkan som en outnyttjad resurs  
 

4:3:1 Kyrkans resurser 

Informanterna är alla överens om att Svenska kyrkan har gott om resurser för att hjälpa 

samhällets medborgare, även om resurserna sjunker som resultat av ett minskat medlemsantal. 

Inom Svenska kyrkan finns erfarenhet, kunskap och livsåskådningskompetens och deras 

uppgift sägs vara att uppmärksamma utsatthet i samhället, ta ansvar och säga ifrån vid 

orättvisor. En informant beskriver att kyrkan har till uppgift att ta emot människor som faller 

mellan stolarna. De människor som söker sig till Svenska kyrkan gör det av olika anledningar. 

Enligt informanterna behöver människor nödvändigtvis inte söka sig till dem på grund av den 

kristna tron. Det kan istället handla om livsfrågor eller att något saknas i deras liv. Den 

vanligaste problematiken upplevs vara ensamhet, relationer (med sig själv och andra), höga 

krav och stress. Även sorg och förluster sägs vara ett stort arbetsområde då Svenska kyrkan 

finns i egenskap av en resurs vid kriser i livet eller i samhället. Enligt informanterna kan de 

bidra med verktyg för att komma vidare, genom till exempel samtalsstöd, möjlighet att ingå i 

ett sammanhang och en känsla av gemenskap för att nämna några.  

 

4:3:2 Samhällets försäkring 

Svenska kyrkan styrs till skillnad från andra organisationer inte av ett vinstintresse och 

aktiviteterna de tillhandahåller är av låg kostnad. Därför är det möjligt för alla, oavsett religiös 

livsåskådning och ekonomi, att ta del av kyrkans resurser. Detta är enligt informanterna ofta 

en oupptäckt skatt, eftersom alla kanske inte har råd att gå till en terapeut eller tid att stå i kö 

till psykiatrin. Att kyrkan inte har någon myndighetsutövning eller journalföring, kan även göra 

den mindre formell och mer lättillgänglig. De människor som söker sig dit är medvetna om att 

det inte blir några konsekvenser, men utan en kyrklig bakgrund eller med bristande kunskap, 

kanske inte människor är uppmärksamma på att Svenska kyrkan finns. Därför kan den Svenska 

kyrkan behöva arbeta med att nå ut till befolkningen och berätta vilket arbete den faktiskt utför 

och förmedla en mer uppdaterad bild. Majoriteten av informanterna betonar vikten av 

samverkan med andra aktörer och menar att det är viktigt att se sina egna begränsningar. I vissa 

fall måste exempelvis informanterna hänvisa människor vidare, exempelvis i svåra fall av 

psykisk ohälsa kan de bli hänvisade till psykiatrin istället. Beroende på vilket område de arbetar 

inom samverkar de med olika aktörer, såsom kommunen, landstinget samt diverse ideella 

organisationer. Samverkan beskrivs som en chans för Svenska kyrkan att påverka det icke 

fungerande i samhället. Enligt informanterna är det ibland svårt att göra sin röst hörd och nå ut 

till människor. Detta indikerar att de i vissa hänseenden är beroende av att andra aktörer 

hänvisar människor till dem. Kyrkans diakonala arbete har enligt informanterna förändrats 

genom åren och trots att många går ur Svenska kyrkan är det fortfarande den största 

medlemsorganisationen. En informant menar att det kan bero på att det finns en bild av att 

kyrkan gör mycket bra saker och att det kan vara en anledning till att betala kyrkoavgiften, att 

bidra till detta. Den kan också ses som samhällets försäkring när det sker större kriser i 

samhället och det sista skyddsnätet för somliga.  



 
 

15 
 

 

4:4 Behov av tro och mening i ett sekulariserat samhälle  
 

4:4:1 Vilka behov finns 

Informanterna upplever att människor är meningssökande och meningsskapande varelser och 

majoriteten av informanterna menar att behovet av tro och mening i livet är konstant. Vidare 

anser de att behovet inte nödvändigtvis innefattar en religiös kristen tro utan det kan även 

handla om en generell andlig tro, en tro på “något större” eller ett behov av “något djupare” i 

livet. Att känna att det finns en mening med livet menar en av informanterna inger trygghet, en 

annan upplever att människor söker eller skapar den “meningen” om den inte existerar. 

Eftersom att kyrkan inte längre har den självklara rollen att ge den meningen till människor 

säger informanterna att de söker den mer individuellt idag. De utvecklar en privat tro och en 

mening med livet. Huruvida det rör sig om att söka sig till andra upplevelser och aktiviteter, 

meditation och yoga, eller att söka efter ett framgångsrikt jobb och självförverkligande råder 

det delade meningar om. Ett par av våra informanter menar även att människor söker sådant 

som dövar deras längtan efter denna mening. Detta kan innefatta konsumtion, ytliga relationer 

och allt som ger en känsla av gemenskap, mening och tillhörighet. På så sätt kan det fylla 

tomrummet, vilket sägs vara en konsekvens av ensamheten. En annan informant beskriver 

också en utveckling av att människor försöker kontrollera liv och död och hålla det onda ifrån 

sig genom att leva rätt, äta rätt och tänka rätt. En sista informant beskriver den kristna tron som 

en centripetalkraft som drar människor in mot kärnan och representerar vad som är viktigt i 

livet, istället för många andra krafter i samhället som istället trycker dem mot ytan. 

 

4:4:2 Individualistisk och sekulär syn 

Befolkningen i Sverige upplevs inte vilja hamna i ett fack, de vill bestämma själva och hitta 

egna sätt att tro och leva. Informanterna uttrycker en positiv syn på denna individualisering och 

sekularisering i samhället eftersom att det ger människor en större frihet, det blir mer tillåtet att 

testa sig fram och de blir inte så begränsade. Det upplevs också motverka känslan av 

utanförskap eftersom de som inte har kunnat identifiera sig med enhetssamhället får möjlighet 

att utvecklas på ett egenvalt sätt. Däremot beskrivs även negativa konsekvenser såsom att 

förlora konsensus, tappa kunskap och förståelse kring religionen samt riskerar 

individualiseringen att bidra till känslor av vilsenhet och ensamhet då människor beskrivs som 

relationella varelser. Människor riskerar att tappa något att ta spjärn emot och att bli ensamma 

i sina funderingar. Som tidigare nämnts upplevde majoriteten av informanterna att ensamhet är 

ett stort problemområde i samhället idag tillsammans med relationsproblematik, stress och 

höga krav. 

 

Informanterna menar att det kan bli mer accepterat i samhället att “tro på något”, eftersom 

människor tillåter olika uttryck av tron, samtidigt finns det även en risk att det blir tvärtom. 

Tvärtom på så sätt att människor vill ta bort allt det religiösa och därför får problem att bemöta 

personer med andra religiösa livsåskådningar än den egna. Eftersom Sverige gått från ett 

enhetssamhälle till pluralism upplevs det vara ännu viktigare att uppmärksamma i samhället att 

människor har en tro, för att inte bli rädda för religionen. Några informanter beskrev chocken 
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som svenskar kan få när de möter människor från andra religiösa kulturer med en stark 

kollektivistisk tro. Detta för att de har lärt sig att tro ska vara något privat och personligt. Den 

individualistiska synen på tro uppfattas även krocka med informanternas egen övertygelse om 

att tro inte är en isolerad företeelse utan att den religiösa tron i grunden är kollektiv.  

 

Slutligen upplevs konsekvenserna av sekulariseringen bli, för att nämna några, att personal 

inom Svenska kyrkan är tvungna att bli mer flexibla, de får omförhandla mer och de har inte 

samma grepp om samhället idag och får därför inte bestämma lika mycket. I de områden där 

informanterna inte arbetar så mycket med att bygga församling blir de mer återhållsamma med 

den kristna tron och arbetar därför med det innersta i kristendomen utan att nämna Gud. De 

använder istället begrepp som sorg, hopp, gemenskap och att stödja varandra i det diakonala 

arbetet. Vissa av informanterna nämner att de inte pratar om tro om personerna de möter inte 

vill det samt att de numera arbetar mer praktiskt med den kristna tron än att prata om den. Vissa 

av deras aktiviteter motiveras med att det är grundat i tron, även om det inte är ett traditionellt 

område för Svenska kyrkan, exempelvis arbetet med HBTQ-frågor. Därför menar de att 

existentiella perspektiv är viktiga i samhället och i det sociala arbetet men att de nödvändigtvis 

inte behöver nämna den religiösa kristna tron. En av informanterna uttryckte att Svenska 

kyrkan inte har någon dold agenda att föra in kristendomen i samhället, utan kyrkan finns till 

för att hjälpa och stötta människor.  

 

4:5 Förändras med tiden - vara relevant i det moderna samhället  
 

4:5:1 Orsaker till sekulariseringen 

Informanterna upplever att det finns flera orsaker till sekulariseringen. De säger bland annat att 

det har att göra med att den svenska befolkningen lever i ett individualiserat samhälle och att 

de kan leva mer som de vill utan att behöva anpassa sig till omvärlden. Det finns också en 

uppfattning om att behovet av tro och religion minskar med ökad välfärd i samhället. 

Informanterna indikerar att sekulariseringen även kan stå för en frigörelse då Sverige historiskt 

sett blivit styrda av kyrkan. Inom religion har det funnits en negativ makt som har haft en 

negativ inverkan på samhället. Detta kan vara en anledning till att de vill bli av med religion i 

samhället och även är rädda för den. Vad gäller informanternas syn på kyrkan i det moderna 

samhället säger de bland annat att kyrkan inte bör ha makt eller förtrycka människor och ska 

arbeta underifrån. Kyrkan måste fortsätta utvecklas och är särskilt viktig vid katastrofer och 

liknande. De aktiva inom Svenska kyrkan måste se de existerande behoven och försöka bemöta 

dem på bästa sätt utan att tappa sin identitet. Det är viktigt att de arbetar för att vara relevanta 

i samhället, för till skillnad från andra verksamheter i samhället så har kyrkan tid och resurser 

till att hjälpa människor. Svenskar ser numera kyrkan som en serviceverksamhet där man köper 

de tjänster man behöver och besöker inte den på samma sätt som tidigare. Enligt en av 

informanterna uppges tidsbrist kunna vara en anledning. 

 

4:5:2 Svenska kyrkans framtid 

Informanterna anser att de inom kyrkan måste behålla kärnan i kristendomen men däremot 

ändra formerna så den passar det moderna samhället. Kyrkan har förändrats och tappat makt 
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och den är framförallt inte längre en stadskyrka vilket historiskt sett varit problematiskt. Den 

kyrkliga traditionen är svagare och de behöver hitta nya arbetssätt. Enligt informanterna är det 

praktiska arbetet väldigt lika mellan präster och diakoner och det diakonala arbetet förväntas 

bli allt mer tydligt inom kyrkan. Vad gäller framtiden för Svenska kyrkan så tror de på ett ökat 

medlemsavhopp, vilket kommer leda till att de får arbeta med det viktigaste och de får lov att 

prioritera. Detta kan enligt informanterna leda till att kyrkan går tillbaka till traditioner och drar 

sig undan samhället men även att den arbetar för att bli en del av samhället. Kyrkan kan då bli 

mer av en gemenskapskyrka och samarbeta mer med frivilliga organisationer och kommuner 

på grund av de minskade resurserna. Dock finns det inget behov för Svenska kyrkan att bli mer 

populär igen och den finns kvar om människor väljer att återvända.  

 

4:6 Sammanfattning 

Resultatet indikerar att det finns en splittrad bild av Svenska kyrkan och den kristna tron i 

samhället och informanterna får ständigt bemöta och anpassa sig efter olika religiösa idéer. 

Huruvida religionen har en positiv eller negativ inverkan i samhället och människors liv, sägs 

bero på vilken bild människor har av kyrkan och Gud. Informanterna är överens om att 

människor har ett behov av “något djupare” och en mening med livet, oavsett om det handlar 

om religion eller i en vidare andlig mening. Människor kan finna denna mening i exempelvis 

naturen eller andliga aktiviteter såsom meditation eller yoga. Det uppmärksammas även att 

det kan vara vanligt att kompensera för bristen på mening i livet genom exempelvis 

konsumtion. Inte bara konsumtion av varor och nöjen, utan trenden med konsumtion i det 

svenska samhället kan även ses då människor numera hellre konsumerar Svenska kyrkans 

tjänster i form av dop, vigsel och begravning, än engagerar sig i vardagen såsom att gå på 

gudstjänster.  

 

Informanterna vill också framhålla att Svenska kyrkan är en del av sekulariseringsprocessen 

och de påverkas av den på olika sätt, beroende på inom vilket område de jobbar. Den främsta 

konsekvensen av sekulariseringen tycks vara att kyrkan får anpassa sig mer och arbeta för att 

vara relevant i samhället. För befolkningen i övrigt tycks konsekvenserna bli att de får en 

större frihet med risk för en känsla av ensamhet och att hamna i ett vakuum, då hänvisat både 

till sekulariseringen och till individualiseringen. Svenska kyrkan arbetar för de utsatta 

människorna i samhället och tar ett ansvar då de har många resurser att bidra med. Resultaten 

tyder dock på en okunskap kring Svenska kyrkans arbete och vad de står för trots att de sägs 

kunna bidra med mycket.  
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5. Analys och diskussion  

 

5:1 Behov av tro och mening  

Resultatet visar att människan har ett behov av en mening med livet och en tro på något 

djupare. Detta behöver nödvändigtvis inte ha med en religiös kristen tro att göra och det är 

inte heller något endast religionen kan bistå med, men det är enligt informanterna ett 

bestående mänskligt behov. Eftersom kyrkan försåg människor med tro och mening historiskt 

sett, blir de idag tvungna att hitta den själv. Individualiseringen gör detta möjligt och det 

innebär inte bara oändliga möjligheter, utan också ett större ansvar för vad som händer i livet. 

Det tycks finnas en tro hos människor att de kan kontrollera livet bara de gör rätt saker. Den 

existerande ambivalensen kring individualismen är tydlig både i litteraturen och i resultatet. 

Det finns en positiv syn på den välfärd och frihet som finns i Sverige då tron enligt 

informanterna ska vara fri och det gör människor mindre begränsade i sina val. Detta är av 

särskild vikt då alla inte passade in i enhetssamhället, utan många stod utanför gemenskapen, 

vilket är en av anledningarna till att det är positivt med pluralism. Den främsta negativa 

aspekten tycks däremot vara tydlig: människor riskerar att bli ensamma i sina funderingar och 

kan inte förlita sig på stöd från samhället (Bauman, 2002). Att ensamhet och höga krav är ett 

stort problemområde i samhället idag är också något informanterna är rörande överens om. Vi 

förstår det som att det finns mycket positivt i och med att leva i en tid där det är möjligt att 

ifrågasätta allt och hitta egna övertygelser, samtidigt som det är problematisk att inte kunna 

hålla fast vid något som en absolut sanning. Förr hade befolkningen exempelvis hög tilltro till 

både kyrkan och vetenskap, nu när tilltron har minskat måste de lägga allt ansvar och kontroll 

hos sig själva. Detta kan leda till känslor av ännu mer stress och höga krav.  

 

5:2 Sakralisering och KASAM 

Som tidigare nämnts är det vanligare att äldre människor har en relation till Svenska kyrkan 

medan yngre sägs ha mindre erfarenhet. Det skulle därför kunna vara en tillgång att unga inte 

har erfarenheter av kyrkan då de kan bidra med en modernare form av denna. Vi förstår det 

som att många, framförallt yngre, tilltalas av yoga eller meditation som har sin grund i 

religion, trots att det inte nödvändigtvis behöver ha en koppling till det idag. Detta kan tyda 

på att människor trots allt är mottagliga för någon form av religiositet och andlighet. 

Sakraliseringen som beskrivs i litteraturen är ett bevis på detta och det framkommer många 

positiva aspekter med att få skapa sin egen tro. Samtidigt riskerar det att bli motsägelsefullt 

då människor enligt Carlbom et. al (2009) behöver ingå i sociala sammanhang för att kunna 

bevara en religiös världsbild. De riskerar därmed att förlora en gemenskap och chansen att 

finna likasinnade blir mindre. Sakraliseringen kan ha sin grund i att det finns ett intresse för 

andlighet i en vidare bemärkelse, men en splittrad syn på religion. Frågan är om den nya 

trenden med sakralisering och privatreligiositet bidrar till en ökad förståelse eller om det 

bildar ännu ett vakuum kring människors liv, som av naturliga skäl blir väldigt individuella 

och olika. Tron ska vara fri, men kan den vara hur fri som helst? 

 



 
 

19 
 

Bilden av Svenska kyrkan som samhällets försäkring, den sista utvägen när ingenting annat 

hjälper, är därför väsentlig i det sociala arbetet. Svenska kyrkan har många resurser som 

enligt vår mening skulle kunna användas mycket mer. Eftersom det inte finns krav på att vara 

religiös för att vara delaktig i kyrkan idag, finns det inga begränsningar beträffande vilka som 

är välkomna på deras aktiviteter. Något som framkommer i både resultatet och litteraturen är 

att människans behov av sammanhang och en mening med livet är central (Antonovsky, 

1993) samt att religionen kan vara en bidragande faktor till detta (Nelson-Becker, Ai, Hopp, 

McCormick, Schlueter & Camp, 2015). Svenska kyrkan sägs kunna bistå med en meningsfull 

samvaro för människor och vi har tidigare tagit upp hur människor tenderar att söka sig till 

religionen när livet känns påfrestande (Granqvist, 2014). Svenska kyrkan kan därför ge 

människor en gemenskap och mötesplats som är kravlös att ta del av. Med utgångspunkt i 

informanternas egen syn på vad positiv religiositet innebär så uppfattar vi det som att detta är 

något som saknas i dagens samhälle då resultatet tyder på att människor söker stöd, trygghet 

och vägledning. Med utgångspunkt i att KASAM bidrar till hälsa (även psykisk), kan en 

religiös tro möjligtvis bidra till en känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991). Religionen 

kan innefatta delaktighet, göra livet mer begripligt och hanterbart samt bidra till en mening 

med livet och dess innebörd. Det går då att hitta en förklaring till allt det onda i världen 

genom förklaringar som “det finns en mening till att det händer” eller “Gud har en plan för 

mig”. Detta kan ställas mot individualismen i samhället som menar att om människor 

misslyckas med något är det deras individuella ansvar. Har personen en religiös tro kanske 

tanken blir att det inte var meningen, att det inte alls hade med den egna prestationen att göra. 

Detta väcker dock frågan om människor i och med detta riskerar att mista sitt individuella 

ansvar.  

 

5:3 En ambivalent attityd gentemot Svenska kyrkan  

Vår uppfattning är att många har en färgad syn av kristendomen på grund av den 

västerländska historien och de brott som skett och utövats i kyrkans namn. I historien går det 

att läsa om hur kyrkan har använt sin makt till att förtrycka vissa grupper i samhället, 

exempelvis homosexuella och kvinnor (Thurfjell, 2015), och detta kan vara svårt att förbise i 

modern tid. Samtidigt bör det tas i beakt att negativ religionsutövning ofta har varit starkt 

påverkad av yttre omständigheter och vem som hade makten under den perioden. Framförallt 

om ingen ny bild motbevisar den redan befintliga. Eftersom makthavare ofta förknippats med 

religion och använt detta för att passa en liten del av samhället har frihet förknippats med att 

bli av med både makthavarna som förtryckt samhället och religionen kopplat till dessa 

(Thurfjell, 2015). I dagens samhälle anses modernitet och att vara “icke religiös” synonymt 

med varandra (Kristensson Uggla, 2015). Som vi tolkar det kan ett religiöst förhållningssätt 

därför vara svårt att acceptera, särskilt då det finns få vetenskapliga bevis för att stödja 

religion. 

 

Informanterna menade att många har fått sin trosuppfattning manipulerad av andra människor 

och medier, därav kan det finnas ett behov av att Svenska kyrkan är tydlig med vilka 

värderingar den faktiskt står för. Som vi uppfattar det har många utnyttjat vad de anser är 

kyrkans värderingar för egna särintressen både historiskt och i modern tid, vilket försvårar 
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kyrkans globala image. Det är den rigida bilden av religion som många informanter anser är 

problematisk. De menar att vara hängiven till en religion med hårda regler och normer kan 

påverka människor negativt, det kan exempelvis resultera i psykisk ohälsa eller en 

begränsande vardag. Resultatet visar även att det kan vara farligt med en allt för bokstavlig 

religionsuppfattning eller en som ger människor skuld eller känsla av skam. Detta kan även 

utvecklas till en rädsla för en Gud som straffar människor vilka inte lever efter den 

förväntade normen. Det är därför snarare den bild människor själva skapar av Gud som är 

problematisk inte religionen i sig. Informanterna menar att det är viktigt att arbeta bort ifrån 

bilden av synd och skam som en del människor troligtvis associerar med kyrkan för att skapa 

en mer uppdaterad och modern bild. Vi tolkar detta som att religionen ständigt ifrågasätts 

medan bilden av religionen förblir konstant. 

 

Det råder delade meningar kring vad kunskapen, och framförallt bristen på den, har för 

inverkan i samhället. Litteraturen menar på att kunskap och förståelse kring vad religion och 

tro kan ha för inverkan i människors liv bidrar till en större öppenhet gentemot främmande 

religioner och trosuppfattningar (Hamberg, 2009). Intervjuresultatet belyser dels hur bristen 

på kunskap kan göra människor mer fördomsfulla men det kan även göra människor mer 

nyfikna och öppna gentemot religionen. Fördomar och föreställningar, i de fall det inte 

handlar om egna erfarenheter, sägs grunda sig i schabloniserade bilder ur media. Precis som 

litteraturen säger tillåts fanatiker representera religionerna (Kristensson Uggla, 2015), vilket 

bidrar till en problematisk bild särskilt om den blir permanent. Som vi tolkar 

intervjuresultatet och litteraturen är det viktigt att det finns kunskap om vilka skillnader det 

finns mellan olika riktningar inom kristendomen samt andra religioner då det är lätt att koppla 

all religion till något negativt eller att inte ifrågasätta överhuvudtaget.   

 

I litteraturen nämndes att individualismen kan ses som ett hot mot det som håller samman 

samhället (Bauman, 2002). Med utgångspunkt i att människor blir mer osäkra och flyr undan 

ensamheten genom att ingå i olika grupper för att få en känsla av tillhörighet och gemenskap, 

riskerar det att resultera i en känsla av hopplöshet. Med det menar vi att anledningen till att 

söka sig till olika grupper och sammanhang inte nödvändigtvis behöver vara att personerna i 

fråga har ett tydligt mål eller kunskap om vad gruppen står för. Det kan helt enkelt handla om 

att bara få känna en känsla av sammanhang och att de bidrar till någonting viktigt. Något som 

är omdiskuterat i dagens samhälle är just tilltron till högerextremism eller religiös extremism 

som syftar till att bevara de så kallade traditionerna. Thurfjell’s (2015) utbudsteori är därför 

relevant i detta sammanhang då den beskriver hur tilltron till religionen kan öka om 

konkurrerande religioner uppenbaras i samhället. Detta går att sammankoppla med den 

ökning av nyanlända som varit aktuell i modern tid. Informanterna tog själva upp den 

förvåning svenskar kan uppleva i mötet med människor med andra religiösa värderingar. 

Plötsligt kan frågan om religion bli relevant i människors liv trots att intresset inte funnits där 

tidigare. Detta kan leda till en större medvetenhet kring de egna traditionerna i landet och 

sammankopplat med detta är även de kristna värderingar och traditioner som länge präglat 

den svenska kulturen. 
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I Sverige har Svenska kyrkan haft mer eller mindre ensamrätt över den svenska 

befolkningens trosuppfattningen fram till början av 1900 talet och det är därför numera 

nästan omöjligt att hålla isär de svenska traditionerna och de kristna traditionerna. (Thurfjell, 

2015; Kristensson Uggla 2015). Just därför kan denna inflyttning av nya människor innebära 

en vilja att bevara de svenska traditionerna och allt som anses vara svenskt. I och med dessa 

extremistiska grupper finns det inte bara en chans att fly ensamheten utan det finns också en 

chans att lägga skulden på någon annan. Detta kan leda till att ansvaret läggs utanför sig själv 

och kanske bidrar till att kravet på det egna jaget minskar. Med detta sagt läggs ingen sanning 

i att religionen skulle vara vägen ut ur ensamheten, och framförallt inget som endast är 

positivt, särskilt då extremism även är sammankopplat med religion i moderna sammanhang. 

Detta gäller dock religion generellt och är inget utmärkande för kristendomen. Svenska 

kyrkan präglas dock av en offentlighet vilket enligt vår mening minskar risken för 

sektliknande drag, eller en isolering av individen istället för att denne hanterar sina problem 

på ett adekvat sätt.   

 

Vår uppfattning är att synen på religion i Sverige är komplicerad. Informanterna upplever att 

det lever kvar många föreställningar om hur det är att vara troende. Allt är dock inte bara 

snedvridna bilder utan det finns även människor med egna negativa erfarenheter. Dock kan vi 

ifrågasätta om det är rättvist att Svenska kyrkans ska få stå till svars för historiska händelser 

på ett sätt som vi uppfattar att andra grupper i samhället inte behövt? Vidare har även 

Svenska kyrkan förändrats mycket och det går inte att förutsätta att alla följt med i deras 

utveckling. Uppsatsens resultat visar att Svenska kyrkan har svårt att nå ut till allmänheten 

och framförallt till de utan kyrklig bakgrund.  

 

5:4 Förändras med tiden - vara relevant i det moderna samhället 

Som tidigare nämnts har informanterna flera teorier till den svenska sekulariseringens 

orsaker. En teori är att svenskarna blivit individualiserade och inte behöver anpassa sig till 

omgivningen. En annan närliggande teori är att de genom moderniseringen har tappat det 

behov av kristendomen som funnits tidigare. I likhet med deprivationsteorin och 

sekulariseringshypotesen minskar behovet av religion i takt med Sveriges ökade välfärd. 

Religionen sägs därför inte ha en självklar roll i människors liv (Thurfjell, 2015). Den 

svenska kulturen sticker på så vis ut eftersom de är extremt individualiserade och har ett lågt 

intresse för religion. (Thurfjell, 2015) (se bilaga 2). Som vi tolkar intervjuresultatet och 

litteraturen kan det vara svårt att vara moderna människor och ha den trygghet och 

bekvämlighet som finns det svenska samhället och samtidigt vara religiös. I denna modernitet 

finns också ett behov av att hinna med så mycket som möjligt och det är inte säkert att det 

finns plats för religionen i människors liv. Detta kan jämföras med de länder som uppges vara 

mer traditionella och mer fokuserade på överlevnad, exempelvis Zimbabwe (se bilaga 2)   

 

En annan modern problematik är att kyrkan tidigare hade en social funktion. Det var en 

mötesplats dit de flesta gick regelbundet och i dagens samhälle finns det annat att fördriva 

tiden med. Människors behov av att söka sig till kyrkan kanske förändrats i och med att det 

inte är där det sociala umgänget finns. Informanterna trodde även att det kan ha att göra med 
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en frigörelse då kyrkan har haft en stor och enligt informanterna, alldeles för stor makt i 

samhället. Det har historiskt sett blivit stora konsekvenser för de som inte följt normerna 

skapat av kyrkan (Kristensson Uggla, 2015). Som informanterna uttryckte det så bör inte 

Svenska kyrkan ha någon makt utan de ska arbeta underifrån. Det kyrkan istället bör fokusera 

på är att arbeta där den behövs, särskilt då Svenska kyrkan av resultatet att döma har resurser 

och möjlighet att hjälpa människor. Att kyrkan börjat utvecklas till en service där människor 

endast vill ha specifika tjänster, utan att ha någon annan koppling till kyrkan, kan visa en 

tendens till att det svenska samhället närmar sig det konsumtionssamhälle som nämndes i 

intervjuerna.  

 

Beträffande framtiden anser informanterna att det är viktigt att de behåller kärnan i den 

kristna tron men att de arbetar med att utveckla arbetet så det passar det moderna samhället. 

Vår uppfattning är att kristendomen har varit under ständig förändring och Svenska kyrkan 

har utvecklat ett mer modernt arbetssätt. Att Svenska kyrkan har börjat arbeta mer med 

traditionellt sett icke religiösa områden såsom exempelvis HBTQ-frågor, är ett bevis på 

denna modernisering. Ett annat exempel är att informanterna undviker att prata om 

kristendomen i vissa sammanhang, exempelvis i möten med människor som inte delar denna 

övertygelse. Att de istället praktiserar den kristna tron eller använder synonyma ord är deras 

sätt att bli mer flexibla och samtidigt behålla grundtanken med kristendomen. Många 

föreställningar och negativa bilder lever dock kvar. Av den anledningen är det av stor vikt att 

kyrkan tar plats som ett skyddsnät i samhället för att lättare ha möjlighet att nå ut med vad de 

faktiskt sägs stå för: Centrum, Öppenhet och Delaktighet. De kommer troligtvis i och med det 

minskade medlemsantalet och resurserna få börja prioritera vad de ska arbeta med. 

Förhoppningsvis leder det inte till att kyrkan blir avskild ur samhället utan informanterna ser 

detta som en möjlighet till mer framtida samarbeten med frivilligorganisationer och andra 

samhällsaktörer. På så vis kan de inom Svenska kyrkan på sikt arbeta för att bli en 

gemensamhetskyrka och därmed bli en del av samhället. 

 

Vår tolkning utifrån intervjuerna är att Svenska kyrkan som helhet börjar gå tillbaka till det vi 

tolkar som grundvärderingarna i kristendomen, det vill säga att hjälpa de utsatta i samhället, 

snarare än att göra befolkningen mer kristen. Numera är Svenska kyrkans huvudsakliga fokus 

det diakonala arbetet och den kan även ge ekonomiskt stöd till människor i behov. Kyrkan 

har dessutom obegränsat antal kostnadsfria samtal vilket är jämförbart med att exempelvis 

vända sig till landstinget eller en privat aktör. Vår uppfattning är att människor i behov av 

stöd från samhället ofta har knappa resurser. Förutom detta är Svenska kyrkan rutinerad i att 

arbeta med människor i kris, vilket kan ses då de exempelvis arbetar på SOS Alarm med 

människor som ringer in akut med ångest eller oro. Att DN skriver att samtal till präster ökar 

i omfattning tyder på att det finns ett behov samt att Svenska kyrkan har en viktig roll.  

 

5:5 Avslutningsvis 

Det är tydligt att människor behöver friheten i samhället, det visar både litteraturen och 

uppsatsens resultat. De behöver känna att deras val i livet är fria och att de själva får välja vad 

de vill tro på. Dock uppstår frågan om individualismen börjar gå för långt med hänvisning till 

ensamheten i samhället och bristen på sammanhang och gemenskap? Riskerar en konsekvens 
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bli att fly undan ensamheten genom att döva den? Och hur ser egentligen utvecklingen ut 

inför framtiden? Finns det någon sanning i Freuds ord om att det blir en konflikt mellan 

trygghet och frihet, att det inte går att ha dessa samtidigt? Och vad beträffar det svenska 

samhället, prioriteras friheten före anpassning till den rådande normen? Om Sverige 

utvecklas från en gemenskapsmodell med stöd från samhället till ett individualiserat samhälle 

kommer dess befolkning troligtvis också bli mer beroende av både frivilligorganisationer och 

familj. 

 

Med tanke på hur det svenska samhället ser ut idag med byråkrati och långa kötider, vore det 

inte konstigt om människor sökte sig till Svenska kyrkan istället för exempelvis 

Socialtjänsten eller psykiatrin. Kyrkan kan uppfattas som en viktig del med de resurser den 

kan erbjuda och en tillgång till det sociala arbetsfältet. Detta eftersom att vår uppfattning är 

att fältet ofta präglas av långa kötider, utbrändhet och stress hos personalen, samt 

begränsningar i form av exempelvis kriterier som klienterna måste uppfylla för att bli hjälpta. 

Kanske även tystnadsplikten och anonymiteten har en viss inverkan eftersom det gör Svenska 

kyrkan mindre formell. Eftersom kyrkan är en av de största oftast kostnadsfria aktörerna i det 

svenska samhället och både kan bidra med ett socialt engagemang samt ekonomiskt stöd till 

människor, är det inte omöjligt att människor kommer få ett allt större behov av den i 

framtiden om detta mönster följs. Om de nya generationerna tenderar att ha en större 

öppenhet gentemot Svenska kyrkan, kanske det vidare är möjligt att se Svenska kyrkan som 

en tillgång inom det sociala arbetsfältet och inte utesluta dem med syfte att samhället ska vara 

sekulärt. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor 

- Kön? 

- Ålder? 

- Befattning, hur länge?  

- Arbetsuppgifter? 

- Vad innebär en kristen tro för dig?  

 

Kyrkans roll i samhället 

- Hur skulle du beskriva kyrkans roll i samhället idag? 

- Av vilka skäl söker sig folk till er? Vad kan ni bidra med? 

- Är det skillnad på olika åldrar? Generationer? 

- Vad bedriver Svenska kyrkan för socialt arbete? - Vad är din roll i det sociala arbetet? 

 

Psykisk hälsa 

- Hur ger ni stöd åt personer som av olika anledningar mår psykisk dåligt?  

- Vilka positiva/negativa effekter har du själv upplevt av att vara troende? 

- Hur tänker du en kristen tro kan påverka psykisk hälsa?  

 

Sekularisering 

-  Hur upplever du människors behov av tro och mening idag? - Har det förändrats över tid?  

- Vad upplever du är orsaken till samhällets sekularisering? - Hur påverkar det samhället? - 

Vad är bra/dåligt? 

- Hur förhåller ni er till sekulariseringsprocessen? - Hur hanteras den? 

- Vår uppfattning är att många invånare går ur kyrkan idag. Vad tror du har ersatt Svenska 

kyrkan?  

- Hur ser du på Svenska kyrkans framtid? - Tror du samhällets medborgare kommer söka sig 

till er igen? 
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Bilaga 2  

 

World Values Survey 

 

 
 

 

 

 
 

 


