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Abstrakt 
 
Uppsatsens syfte har varit att belysa religionens funktion i avreligioniserade människors liv 
och dessutom att försöka utröna huruvida religionen i dessa människors liv har ersatts och hur 
de eventuella religionsersättarna i så fall ser ut. 
 
Vi har fokuserat på Sverige och Svenska Lutheranska Kyrkan med dess kontinuerligt 
reducerande medlemsantal. 
 
Den empiriska undersökningen har utgjorts av kvalitativa intervjuer med icke aktiva 
medlemmar och med präster i Svenska Kyrkan. 
En litteraturstudie har också genomförts. 
 
Resultatet av studien indikerar att religionsersättare finns och att de i viss mån ersätter 
religion i människors vardag. 
Indikationer finns också på att religiositeten hos människor inte längre är bunden till den 
traditionella religionen, men att den i sig inte har ersatts. 
 
Nyckelord: 
Religion, religiositet, andlighet, magi, avreligioniserad. 
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1. Inledning 
 

Religion, tro och andlighet är ämnen som flitigt diskuteras i bland annat media. Tv-tablåer 

och bioannonser är fyllda av program om dessa ämnen, ofta med inriktning mot samhälleliga 

och globala motsättningar mellan och inom världsreligioner, men också ofta med en 

parapsykologisk anstrykning och med fokus på individuella andliga upplevelser. Religion, tro 

och andlighet verkar alltså vara ämnen som i hög grad berör och intresserar människor. Det 

irrationella, obevisbara och mystiska lockar uppenbarligen tv-tittare och biobesökare.1 

Samtidigt lever vi i ett samhälle som präglas av vetenskap och rationella problemlösningar. Vi 

gör genomtänkta, planerade val dagligen och vi vill ha bevis för det mesta som påstås. 

Rationalitet kan rentav sägas vara fundamentalt i ett modernt samhälle. Hur detta hänger ihop 

är en gåta som vi, som skriver denna uppsats, vill försöka, om inte lösa, så åtminstone börja 

nysta i.  

 

Vårt eget intresse för denna  religion/vetenskapsparadox väcktes i julas, när vi i slutskedet av 

vår C-uppsats, som bland annat behandlar ämnet konsumtion, funderade över hur allting 

verkar kunna köpas för pengar, även religiösa upplevelser. Vi kom också vid samma tidpunkt 

att diskutera, ifall vi skulle följa med våra barn till kyrkan på julavslutning eller ej. Samtidigt 

hade det diskuterats i lokaltidningen huruvida skolavslutningar ska hållas i kyrkan 

överhuvudtaget. Omedelbart intog vi båda olika ståndpunkter i frågan. Den ena av oss ville 

prompt vidhålla traditionen med avslutning i kyrkan. Hon tänkte minsann inte avstå från den 

högtidliga stämningen och sin årliga dos av andlighet i juletid. Hon ville se julkrubban och 

höra julpsalmer, inte så mycket för det religiösa budskapets skull, utan helt enkelt för 

stämningen, traditionen och doften av levande ljus. 

  

Den andra av oss intog en ganska krass syn på hela det ceremoniella ”avslutning-i-

kyrkankonceptet”. Enligt henne skulle skolavslutningar kunna hållas i vilken offentlig lokal 

som helst, och hon ansåg att kyrkan visserligen är en högtidlig och stämningsfull plats, men 

också att den i princip inte lämpar sig bättre för skolavslutningsändamål än exempelvis en 

gymnastiksal. Då skulle dessutom alla, oavsett religiös övertygelse, kunna deltaga utan att 

                                                           
1 Ett aktuellt exempel är Mel Gibsons film ”The Passion of the Christ”, som många just nu, i april 2004, 
diskuterar. Åsikter om denna film verkar finnas hos de flesta, oavsett om dessa sett filmen eller ej.  
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känna sig utanför gemenskapen. Dessutom skulle alla avslutningstörstande föräldrar få bättre 

plats i skolans idrottshall än i bykyrkan. Att doften av levande stearinljus i så fall fick ge vika 

för lukten av gröna gympamattor var en bisak. 

 

Plötsligt kände sig den förstnämnda av oss som en onödigt traditionsbunden kyrkoivrare och 

den andra som en praktisk tråkmåns, fullkomligt okänslig inför kyrkliga traditioner. Det blev 

tyst några sekunder. 

 

Var det verkligen så att den ena av oss bara köpte den ovetenskapliga kristna traditionen med 

hull och hår, medan den andra var fullkomligt ogudaktig och för evigt förtappad? Eller var vi 

båda barn av ett andligen splittrat samhälle, där det serveras en religiös buffé, och där 

individerna kan välja och vraka mellan tro och vetenskap efter eget tycke och smak? Plockade 

vi de religiösa russinen ur kakan bara när det passade oss? 

 

Förvirring uppstod. Vi insåg att vi båda två faktiskt är påverkade av religion och tro, trots att 

båda samtidigt känner sig som rationellt tänkande, praktiska människor. Religion och 

vetenskap, rationalitet och irrationalitet, tradition och innovation – alla dessa motsatspar ryms 

inom oss men ändå har religion, irrationalitet och tradition fått ge vika för vetenskap, 

rationalitet och innovation. Hur denna förändring ser ut och kan förklaras, inte bara inom oss 

själva som individer, utan även i ett samhälleligt perspektiv, är vad som intresserar oss när vi 

nu påbörjar denna uppsats  

 

 

2. Syfte och problemformulering 

 
Ursprungsidén till denna uppsats föddes, som vi nämnde inledningsvis, i slutfasen av vårt 

tidigare samarbete med vår C-uppsats. I denna diskuterar vi bland annat huruvida Webers 

förklaring av den protestantiska etiken som förutsättning för ett kapitalistiskt samhälle kan ses 

som en möjlig orsaksförklaring till ökad stress och överkonsumtion hos människor. En sak 

som vi tyckte oss ana var, att nästan allt går att konsumera, till och med religiösa upplevelser 

och symboler. I en stressfylld vardag är det frestande att konsumera sig till ett välbefinnande, 

och de produkter som finns att tillgå för detta ändamål anspelar inte sällan på andlighet. Då vi 

i denna undersökning fann indikationer på att till exempel konsumtion kan ha tagit över 
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religionens funktion för vissa människor, väcktes vår nyfikenhet på hur denna förändring ter 

sig, och om det eventuellt finns andra företeelser än konsumtion som kan fungera på liknande 

sätt. 

 

2.1 Undersökningens syfte 

 
Vårt syfte är således att försöka belysa religionens funktioner i människors liv, både historiskt 

och, framförallt i dagens sociala kontext, där samhällslivet kan beskrivas som sekulariserat.  

För att kunna säga något om religionens funktioner, vill vi även försöka finna något av 

religionens, eller åtminstone trons essens, eller kärna. 

 

Vår ena utgångspunkt för undersökningen är det faktum att Svenska kyrkan ”tappar” 

medlemmar, både som en följd av skiljandet från staten, men också som en följd av ett alltmer 

sekulariserat samhälle. 

 

Vår andra utgångspunkt är en tanke om att människan behöver någon form av tro i livet, att 

människan inte klarar av att leva i ett helt och hållet rationaliserat och på vetenskap baserat 

samhälle, helt fritt från irrationalitet. 

 

 

2.2 Problemformulering 

 
Har religionens funktioner ersatts i människors liv? I så fall av vad? 

 
Den första frågan i denna formulering kan, som synes, besvaras antingen jakande eller 

nekande. Vår första tanke var att en av våra utgångspunkter redan före den empiriska 

undersökningen, skulle vara att bestämma oss för ett jakande svar på ovanstående fråga. Vid 

närmare eftertanke ansåg vi, att det skulle vara förmätet av oss att, utan några andra belägg än 

vår egen förförståelse, förutsätta som ett faktum att religionens funktioner verkligen är ersatta. 

Vi har istället valt att se följande som en möjlig hypotes: ”religionens funktioner har ersatts i 

människors liv”, och därmed stänger vi alltså inte dörren för ett eventuellt nekande svar på 

frågan. Om våra efterforskningar skulle visa att religionens funktioner faktiskt inte har ersatts 
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med något annat, så tror vi ändå att det finns andra företeelser som har samma funktioner i 

människors liv som religionen tidigare har haft exklusivt inflytande över. 

 

3. Metod och metodologi 
 
I det följande ges en redogörelse för hur ansats, metodval för analys och undersökning, urval 

och tillvägagångssätt sett ut i vår studie, samt hur vi motiverar dessa val. Till att börja med 

kommer de avgränsningar som gjorts att beskrivas och motiveras. 

 

3.1 Avgränsningar 
 

Världen är full av religioner av olika slag, från naturreligioner till de stora världsreligionerna. 

Initialt var vår plan att försöka se på religion ur ett mer övergripande perspektiv, utan att låsa 

fast oss i någon av de religiösa rörelser eller sammanslutningar som existerar i världen. Inför 

vårt val av undersökningspersoner (mer om denna urvalsprocess nedan) insåg vi att vi, för 

enkelhetens skull och för att vår ambition var att göra en empirisk intervjuundersökning, utan 

att behöva ägna hela terminen åt att försöka hitta lämpliga intervjupersoner, skulle bli tvungna 

att avgränsa oss till ett av de religiösa samfund som existerar i vår omedelbara närhet. Vi ville 

inte heller hindras av att det valda undersökningsområdets företrädare inte skulle vilja dela 

med sig av sin information på grund av att vi så att säga var utomstående eller icke 

medlemmar. Alltså valde vi att hämta det empiriska materialet från den svenska, lutheranska 

kyrkan, som vi själva (om än ganska passivt) tillhör. Eftersom vi ämnar undersöka huruvida 

religion ersatts av något annat, tyckte vi också att det var lämpligt att vända oss till Svenska 

Kyrkan, då den förlorat, och förlorar, medlemmar fortlöpande. Våra avgränsningar grundar 

sig således i lättillgänglighet, relevans och estimering av förväntad informationsmängd. Trots 

att vi gjort detta avgränsningsval just när det gäller själva den empiriska studien, tycker vi oss 

kunna använda en mer övergripande definition av religion, eller åtminstone andlighet, 

genomgående i uppsatsen.   

 

3.2 Ansats 
 

Vid vårt metodval dryftade vi möjliga vägar och olika alternativ. Först definierade vi vår 

frågeställning och funderade över vad vi ville få veta. Då vi var intresserade av att undersöka 
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hur människor upplever religion och andlighet, och hur de utifrån dessa upplevelser 

konstruerar sin vardag, valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer som 

undersökningsmetod, en kompletterande litteraturstudie för den teoretiska grunden, samt en 

fenomenologisk ansats. Fenomenologin är ett angreppsätt som används i framförallt kvalitativ 

samhällsforskning för att söka förståelse för hur människor gör olika fenomen, till exempel 

religion och andlighet, meningsfulla. Forskaren är alltså inte bara intresserad av hur saker och 

ting vanligtvis uppfattas, utan också vilken mening den enskilda människan ger åt det 

studerade fenomenet (Brante, Andersen och Korsnes (red.) 1998). Fenomenologin handlar om 

att studera människors vardagsliv och vilket perspektiv dessa människor har på sin livsvärld. 

 

 I studiet av människors upplevelser av religiositet och andlighet kan det vara fruktbart att 

försöka synliggöra deras livscyklar, eftersom dessa ofta inramas av riter och ritualer som 

härstammar från religionen. Den fenomenologiska forskaren försöker göra upplevelsernas 

väsentliga mening synlig för analys, alltså göra det osynliga synligt. Ansatsen förutsätter att 

företeelser i världen har olika innebörder för olika människor. Relationen mellan människan 

och världen, där människans situation i världen definieras av dess relation till världen, är 

också en central fokusering i denna undersökningsform. Fenomenologin är induktiv, alltså 

intresserar vi i vår studie oss för de religiösa och andliga uppfattningar som våra 

undersökningspersoner har i sin livsvärld, och som följaktligen också finns i världen vi lever 

i. Dels intresserar sig fenomenologin för vad människor uppfattar och dels hur de behandlar 

dessa uppfattningar. När människor uppfattar något, så behandlas denna uppfattning på olika 

sätt, beroende på till exempel individuella eller kontextuella faktorer.  

Detta uppfattningsbegrepp är centralt i fenomenologin (Kvale 1997). 

 

Fenomenologins tillkortakommanden ligger framförallt i faran att låsa sig fast i det empiriska 

materialet och behandla detta som prioriterat över det teoretiska. För att undvika att hamna i 

ett grodperspektiv, är det fruktbart att kombinera den empiriska undersökningen med en del 

teori, och på så sätt kombinera de induktiva studierna med ett visst mått av deduktion 

(Alvesson och Sköldberg 1994). 
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3.3 Metodval för undersökningen 

 
Anledningen till att vi valt kvalitativ metod för vår studie istället för kvantitativ, är att vi inte 

anser att kvantifiering av människors upplevelser av olika företeelser är lika meningsfull som 

att tolka dem på ett hermeneutiskt vis. Möjligen finns det sätt att kvantifiera dylika data, men 

då vi är intresserade av att få del av våra undersökningspersoners eventuella berättelser av  

religiösa eller andliga upplevelser och dessutom inte vill hindra dem från att associera och på 

så sätt kanske föra diskussionsämnena till olika nivåer, anser vi att det i vårt fall skulle döda 

dynamiken i diskussionen  att försöka kvantifiera våra data. 

 

Vid valet av kvalitativ undersökningsmetod finns det olika möjligheter. Ett är att konstruera 

enkäter som tolkas enligt någon kvalitativ analysmetod. Med anledning av att vi ville få igång 

en gruppdiskussion kring det valda ämnet, valdes alternativet med enkäter bort. Ett annat 

alternativ är att genomföra en deltagande observation. Vi ansåg att en sådan observation var 

näst intill omöjlig för oss att genomföra, då religiöst beteende hos individer som uppger sig 

vara ”icke troende” förmodligen är implicit. Vi valde istället att genomföra de 

gruppdiskussionsintervjuer, som kommer att beskrivas mer utförligt framledes. En 

respondents svar omfattar dock inte bara vad hon verkligen säger, utan också den ickeverbala 

kommunikation som försiggår under en intervjusituation (May 2001). 

 Detta blev vi varse under ett av intervjusamtalen, vilket vi kommer att förklara närmare i vår 

metoddiskussion i kapitel 3.8.  

 

3.4 Metodval för analysen 

 
Vid valet av analysmetod för vår undersökning var vår intention att kunna studera människors 

uppfattningar av religion och andlighet så grundligt som möjligt och att dessutom försöka 

belysa huruvida religion har ersatts med något annat och vad detta något i så fall är. Ett sätt att 

gripa sig an ett sociologiskt problem är att sammanföra sina egna erfarenheter med 

undersökningspersonens och utifrån detta jämföra och tolka resultaten. Detta kan exempelvis 

göras enligt fem steg, som redovisas nedan (Denzin & Lincoln (1998:48f) : 
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• Att, som forskare, utnyttja sin personliga erfarenhet för att upptäcka den egna 

förförståelsen för det som ska studeras. Uppfattningar, påstående och förklaringar som 

kan knytas till det studerade fenomenet lokaliseras och används. 

• Tolka och förklara dessa uppfattningar, påståenden och / eller förklaringar. 

• Samla, om möjligt, in undersökningspersonernas tolkningar och uppfattningar om dessa 

uppfattningar, påståenden och förklaringar. 

• Studera undersökningspersonernas konstruktioner och uppfattningar, alltså se hur de 

skapar mening åt det studerade fenomenet, och vad de avslöjar om sin uppfattning av 

fenomenets väsentliga drag. 

• Ge en tentativ förklaring eller definition av fenomenet i form av de väsentliga, 

återkommande dragen som identifierats i föregående steg. 

 

Forskaren börjar sålunda med att identifiera sin egen förförståelse och använder sig sedan av 

denna för att kunna jämföra och tolka undersökningspersonens beskrivningar av sina 

upplevelser kring det studerade ämnet. Genom att använda sig av både erfarenhet och  

vetenskapligt ”vetande”, istället för att separera dessa två ting (till förmån för ”vetandet”) 

försöker forskaren fånga problemets essens. Forskarens roll har i samhällsforskning 

traditionellt gått ut på att sträva efter opartiskhet och objektivitet, men ur vissa perspektiv 

betonas istället forskarens biografi och subjektivitet som något, som dels är oundvikligt och 

dels kan användas på ett värdefullt vis. Det viktiga är att forskaren medvetandegör sin egen 

roll och på vilket sätt den egna förförståelsen påverkar forskningsprocessen (May 2001).  

 

En sådan analys av ett insamlat material, som till exempel intervjuer, genomgår olika faser, 

där (1) den induktiva processen börjar med en djupdykning i det som ska studeras. Därefter 

följer (2) en slags inkubationstid, en process för tänkande och reflektion över skiftningar och 

meningsskapande i forskningsämnet, då forskaren försöker få insikt i och förståelse för det 

studerade problemet. Den tredje fasen (3) är en ”aha-fas”, där det studerade problemet kan 

tydliggöras och förstås bättre genom det insamlade materialet. I den följande fasen (4) görs 

det studerade explicit genom det nya sättet att belysa och beskriva som framkommit genom de 

tidigare faserna. Undersökningspersonernas uppfattningar tolkas och förklaras. Den induktiva 

analysen avslutas (5) genom att forskaren, utifrån sin undersökning, har möjlighet att dra nya 

slutsatser om det studerade fenomenet (Moustakis i Denzin & Lincoln 1998). 
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Ovanstående analysmodells fjärde fas är den fas, där vår undersöknings resultat kommer att 

presenteras. Vi kommer att använda oss av en resultatredovisning där respondenternas svar 

presenteras under fem olika teman i vilka vi strävar efter att återge våra intervjupersoners 

berättelser och belysa deras uppfattningar om och upplevelser av religion och andlighet. Dock 

är en fullständigt interpretationslös resultatredovisning omöjlig att åstadkomma i en 

undersökning som denna, varför vi inte gör några anspråk på att resultatet, så som det 

kommer att presenteras, ska uppfattas som absoluta sanningar. Därpå kommer vi, enligt den 

femte fasen, att utifrån våra egna tolkningar av vad dessa berättelser och uppfattningar 

förmedlade och försöka klargöra huruvida dessa ger oss svar på våra inledande frågor.  

 

3.5 Urval och tillvägagångssätt 
 

3.5.1 Intervjusamtal 1 

 

Vid urvalet av intervjupersoner valde vi att inrikta oss på personer som antingen är icke 

aktiva, s.a.s. avreligioniserade2 medlemmar i Svenska Kyrkan, alternativt före detta 

medlemmar i densamma, och som efter sitt utträde inte sökt sig till något annat trossamfund. 

Anledningen till att vi gjorde vårt urval på detta sätt var att vi, som vi tidigare nämnt, ville 

titta på religionens eventuella ersättare. Det föll sig då naturligt att koncentrera intervjuerna på 

individer som på ett eller annat sätt, aktivt eller passivt, valt bort den konventionella (vilken i 

detta fall utgörs av Svenska Kyrkan) religionen ur sina liv. Ett annat urvalskriterium vi ställde 

var att vi båda två skulle vara ”lagom bekanta” med våra intervjupersoner. Med det menar vi 

att vi ville känna intervjupersonerna så pass väl, att de skulle vara benägna att öppet tala om 

för oss hur de upplever religion och andlighet, och hur dessa fenomen passar in i deras 

livsvärld. Samtidigt ville vi inte känna personerna för väl, detta därför att om möjligt reducera 

det starka inflytande vår egen förförståelse trots allt kommer att få i denna studie. Det var 

också viktigt för oss att vi båda var ungefär lika mycket bekanta med 

undersökningspersonerna; vi ville inte ha det så, att en av oss skulle vara väldigt nära vän med 

någon av dem; även detta kriterium ställdes med anledning av vårt tidigare nämnda problem 

med förförståelse. 

 

                                                           
2 Med avreligioniserad menar vi sådana personer som fäster liten (eller ingen) vikt vid religionens betydelse för 
deras liv utan snarare sätter sin lit till vetenskapliga förklaringar än religiös tro. Detta kopplar vi till hur kyrkan 
förlorat sin makt över människorna i Sverige, vilket kommer att förklaras vidare i kapitel 4.2. 

 13



Vi valde att be tre personer, som inte är aktiva inom Svenska Kyrkan, och som vi båda är 

”lagom bekanta” med genom våra studier, att medverka i undersökningen genom att låta oss 

intervjua dem. Vi vill inte på något sätt antyda att de utvalda är de mest avreligioniserade 

individer som går att uppbringa. ”Graden av religiositet” är ju svårt, om inte omöjligt, att 

mäta. Dessutom måste denna grad rimligtvis fluktuera över tid och under livslopp och se olika 

ut hos olika individer. De tre personer som tillfrågades, valdes därför att de dels uppfyller de 

urvalskriterier vi själva satt upp och dels uppfyller de tre urvalsvillkor för kvalitativ intervju 

som May (2001) pekar på för att urvalet ska ske på ett relevant sätt: tillgänglighet, kognition 

och motivation. Tillgänglighetsvillkoret uppfylls, enligt May, då intervjupersonen kan bistå 

intervjuaren med den eftersökta informationen. I och med vårt val av icke aktiva medlemmar, 

eller avhoppare från Svenska Kyrkan tycker vi oss ha uppfyllt detta villkor.  

Kognitionsvillkoret handlar om att intervjupersonen förstår vad som krävs av honom eller 

henne i intervjusituationen. Motivationsvillkoret, slutligen, blir uppfyllt då intervjuaren lyckas 

få intervjupersonen att känna att hans eller hennes medverkan i undersökningen är 

betydelsefull. Dessa två sista urvalsvillkor anser vi vara uppfyllda därför att de 

intervjupersoner vi valt, alla är studenter som alla producerat minst en C-uppsats vardera och 

därför både har hög förståelse för betydelsen av intervjupersoner i en undersökning och 

dessutom har god kunskap om hur en vetenskaplig undersökning på högskolenivå ser ut och 

går till (May 2001). 

 

Tillvägagångsättet för det första intervjusamtalet inleddes genom att vi, per telefon, 

kontaktade de tilltänkta intervjupersonerna. Då dessa redan visste att vi stod i begrepp att 

skriva en uppsats och eftersom de alla brottats med problemet att finna relevanta 

undersökningspersoner, var de väl motiverade att medverka. Dessutom verkade de 

intresserade av ämnet religion / andlighet som sådant; vi berättade övergripande om 

uppsatsens ämne och syfte vid denna inledande kontakt. Vi berättade också att vi tänkte 

genomföra intervjuerna som ett gruppsamtal, alltså att istället för att intervjua personerna var 

för sig, forma utfrågningen som ett samtal eller en diskussion med oss båda intervjuare som 

diskussionsledare och intervjupersonerna som en diskussionspanel. Detta förfarande 

genererade ytterligare ett urvalskriterium, förutom de vi nämnt ovan, nämligen att vi ville att 

alla undersökningspersoner, för att inte känna sig hämmade i diskussionssituationen, skulle 

känna varandra. Vi berättade att vi tänkte använda bandspelare under diskussionen, att ingen 

obehörig kommer att få tillgång till det inspelade materialet och att kassettbandet efter 

undersökningens slut kommer att förstöras. Deltagarnas konfidentialitet garanterades och 
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samtycke från dem gavs. Vår intention var att respondenterna, under diskussionen, skulle 

beredas möjlighet att tala så fritt som möjligt om sina upplevelser och känslor kring religion 

och andlighet, och att vi som intervjuare skulle inta en mer passiv roll i själva dialogen och 

bara deltaga för att styra in diskussionen mot de frågor vi ville att samtalet skulle röra sig 

kring (Kvale 1997).  

 

Ämnena ”religion” och ”andlighet” var undersökningspersonerna givna i förväg, liksom syftet 

med undersökningen. Vi valde att vara så öppna som möjligt mot våra 

undersökningspersoner, inget dolt syfte har förekommit i denna studie. Anteckningar kring 

intervjusamtalet utfördes i direkt anslutning till samtalet, som genomfördes i ett av 

beteendevetenskapliga institutionens grupprum under mars månad 2004. 

 

 

3.5.2 Intervjusamtal 2 

 

Vi hade en idé om att komplettera vårt första intervjumaterial med ett dito från ”motsatta 

läger”, och därför bestämde vi oss för att, förutom våra trenne avreligioniserade 

intervjupersoner, tala med lika många präster. Två av dessa fann vi i Kristianstad, den tredje i 

en medelstor församling i Mellansverige. Eftersom vi tänkt skriva med Svenska Kyrkan som 

utgångspunkt, ansåg vi att vi borde skaffa synpunkter inifrån organisationen såväl som 

utanför. Vi var intresserade av att få veta hur representanter från Svenska Kyrkan ser på de 

många avhoppen och huruvida de tror att något annat ersatt religion och andlighet. Genom att 

intervjua präster föreställde vi oss att vi skulle få ytterligare synvinklar på problemet och att 

prästerna dessutom, i kraft av sitt ämbete, skulle uppfylla ovan nämnda urvalsvillkor på 

önskvärt vis. 

 

Tillvägagångssättet för dessa intervjuer påbörjades genom att vi först tog kontakt med den av 

prästerna som inte fanns i Kristianstad, telefonledes. De återstående två besökte vi 

personligen, för att be dem medverka i undersökningen. Syfte, problemformulering och fyra 

övergripande stödfrågor (se bilaga) gavs, på en av prästernas begäran, skriftligt inför 

intervjun. De båda präster som fanns i Kristianstad intervjuades, medelst bandspelare, 

tillsammans; intentionen från vår sida var att försöka få till stånd en liknande diskussionsmiljö 

som i det förut beskrivna intervjusamtalet med våra avreligioniserade undersökningspersoner. 

Den präst som befann sig i Mellansverige intervjuades, av bekvämlighetsskäl främst, i telefon 
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av en av oss. Denna intervju kom, av förklarliga skäl, inte att bandas. Den har istället 

återberättats av den av oss som genomförde intervjun för den andre i direkt anslutning till 

intervjuns genomförande och anteckningar har förts under och efter intervjun. 

Intervjudiskussionen, som genomfördes i undersökningsdeltagarnas arbetsrum, ägde rum i 

mars månad 2004. Telefonintervjun genomfördes i april månad 2004. 

 

3.5.3 Teori 

 

I vår teoretiska genomgång har vi först och främst koncentrerat oss på att definiera vad 

religion är. Vi kommer därefter i hög grad att använda oss av Durkheims funktionalistiska syn 

på religion, men läsaren kommer också att hitta inslag av Weber, Bourdieu och Giddens. 

Vidare kommer vi att använda oss av texter från exempelvis McGuire, O´Dea m.fl. 

Litteraturen har vi funnit genom Högskolebibliotekets katalog BookIt, litteraturlistor i bland 

andra ovan nämnda författares litteraturlistor och genom tips från handledare och 

kurskamrater. 

 

3.6 Tillförlitlighet 

 
Kvalitativa samhällsforskare har i alla tider ställts till svars inför frågor rörande 

tillförlitligheten i deras studier, frågor som ofta formats ur ett positivistiskt perspektiv. Även 

om den kvalitativa undersökningens strävan efter att nå positivistiska mätmetoders 

godkännande kan diskuteras och ifrågasättas, finns det, för att nå en acceptabel tillförlitlighet, 

vissa ställningstaganden att ta kring en undersökning. Det är till exempel viktigt att formulera 

vilket tillvägagångssätt och vilka metoder som använts för genomförande och resultatanalys, 

och hur dessa påverkar tillförlitligheten i arbetet. Det är också, som vi tidigare nämnt, 

nödvändigt att som forskare analysera sina egna förkunskaper och sin egen förförståelse, både 

inför det studerade ämnet och inför det studerade objektet (i vårt fall intervjupersonerna), 

samt fundera över hur denna förförståelses påverkan ser ut (Denzin & Lincoln 1998). I det 

följande kommer vi att resonera kring begreppen validitet och reliabilitet, och hur dessa ser ut 

i vår undersökning. 

 

För att om möjligt försäkra sig om att en undersökning har önskvärd validitetsnivå, är det 

viktigt att forskaren inte bara validitetgranskar sitt material i efterhand, utan ser valideringen 
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som en kontinuerlig kvalitetskontroll av materialet och genomförandet av själva 

undersökningen (Kvale 1997). Är bakomliggande teorier kopplingsbara med det studerade 

området? Är intervjufrågorna ställda i relation till ämnet och genererar de svar på det vi vill 

veta? Vilket förhållningssätt har intervjupersonerna? Svarar de på frågorna så som de tror att 

vi som intervjuare vill att de ska svara? Detta är några av de frågor som vi kontinuerligt har 

ställt oss under arbetets gång. 

 

Begreppet reliabilitet är något som vi funderat mycket på inför vårt uppsatsarbete. När det 

gäller reliabiliteten i vår studie, kan den diskuteras ur olika synvinklar. Vi skulle till exempel 

kunna argumentera för att reliabilitet inte är relevant i en kvalitativ undersökning som vår, 

eftersom vi inte mäter något egentligt. Vi skulle också kunna anta att reliabiliteten i vår studie 

är låg, eftersom vi inte har några säkra belägg för att säga att samma resultat skulle 

uppkomma, ifall vi gjort om undersökningen vid ett annat tillfälle, eller ifall någon annan 

upprepat vår studie. Å andra sidan skulle vi kunna anta att just vårt undersökningsområde är 

generaliserbart och faktiskt i sig gör, att vi kan anta att samma resultat är giltigt för en större 

population. I slutändan beror ändå vår undersöknings reliabilitet på hur den individuella 

tolkningen av reliabilitetsbegreppet ser ut. En person skulle kunna tycka att vi har låg (eller 

obefintlig) reliabilitet, medan en annan skulle kunna tycka att vår undersöknings reliabilitet är 

tillräckligt hög för att vara tillförlitlig. Det är också en tolkningsfråga vilken vikt som läggs 

vid en hög reliabilitet. 

 

I denna kvalitativa studie blir egentligen frågan om undersökningens validitet och reliabilitet 

lite dubbelbottnad; uppsatsens övergripande problem är ju, liksom det paradoxala i att försöka 

anpassa ett kvalitativt material efter positivistiska mönster, konsten att passa in en irrationell 

tro i en rationellt påverkad omgivning. 

 

3.7 Etiska reflektioner 

 
Inför vår undersökning har vi haft vissa funderingar rörande etiska aspekter. En fråga som vi 

ställt oss är, huruvida vår undersökning skulle kunna ha någon negativ effekt på våra 

intervjupersoner, då vi berör ett, för dem, personligt och kanske känsligt ämne. För att så 

långt som möjligt undvika att våra intervjupersoner ska uppleva någon negativ effekt av sin 

medverkan, har vi försäkrat oss om deras frivillighet att ställa upp i undersökningen. Vi har 
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också, som vi tidigare beskrivit, garanterat deras konfidentialitet. Vi har också valt att, i ett av  

intervjufallen, inte redovisa resultatet medelst direkta citat, då en av intervjupersonerna 

uttryckt sin oro över detta förfarande. För att så långt som möjligt skydda denna 

undersökningspersons (och de andras) integritet och samtidigt uppfylla dennes önskemål utan 

att ge avkall på vår ursprungliga idé om hur vi vill presentera våra resultat, är det bara genom 

just resultatredovisningen möjligt att upptäcka vilken av våra två intervjugrupper denna 

person tillhör, inte vem han eller hon är.  

Det är också viktigt att intervjumaterialet förvaras på ett, för intervjupersonernas anonymitet, 

så säkert sätt som möjligt (Widerberg2002).3

 

3.8 Metoddiskussion 

 
Vi har, i detta kapitel, redan fört en ganska omfattande diskussion kring metod. Trots det vill 

vi göra ytterligare några förtydliganden. 

 

Det första intervjusamtalet, med våra avreligioniserade undersökningspersoner, förflöt som 

planerat och vi var mycket belåtna efter genomförandet. Kanske denna belåtenhet steg oss åt 

huvudet, då vi inför det andra intervjusamtalet med de två prästerna var totalt oförberedda på 

hur vårt eget, fram till dess omedvetna, förhållningssätt inför deras ämbete skulle komma att 

påverka samtalet. I samma stund som vi klev över tröskeln till prästernas revir, intog vi 

ofrivilligt ett underdånigt beteende gentemot våra undersökningspersoner, vilket vi inte 

förstått förrän i efterhand. Resultatet av detta blev att intervjusamtalet inte utvecklades till den 

fruktbara diskussion vi hoppats på. Istället för att vi, som undersökare, drev samtalet i önskad 

riktning, tillät vi undersökningspersonerna att styra alltför mycket.  

 

Trots att vi gjorde vissa försök att rikta samtalet åt de håll vi från början tänkt oss, var dessa 

försök antagligen alltför lama. Vi ser ingen annan förklaring till detta underdåninga 

förhållningssätt än en hos oss historiskt nedärvd respekt för den auktoritet som präster 

                                                           
3 De kassetter vi använt i intervjuerna har förvarats så att ingen förutom vi själva haft möjlighet att komma åt 
dem och de kommer att förstöras efter undersökningens slut. Vi har också varit noga med att namn och dylikt 
som skulle kunna identifiera våra intervjupersoner, inte finns uppskrivna någonstans, varken på kassetter eller i 
det skrivna materialet. 
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traditionellt representerat.4 När samtalet led mot sitt slut, och undersökningspersonerna 

frågade ifall vi tyckte att vi fått ut det vi ville av intervjun, nästan neg vi och sa:  

-Oh, ja, tack så mycket!  

 

Följden av det hela blev att intervjumaterialet kom att innehålla mycket ”kalla fakta” om hur 

Svenska Kyrkan fungerar som organisation och hur skilsmässan från staten påverkat kyrkan 

rent ekonomiskt och mindre om vad de, som präster anser att ”medlemstappet” inom Svenska 

Kyrkan beror på, och vad som eventuellt tagit dess plats. Ändock fick vi vissa indikationer på 

hur Svenska Kyrkans representanter ser på religion i dagens Sverige jämfört med för femtio, 

hundra eller till och med femhundra år sedan och hur kyrkan och samhället har utvecklats och 

anpassat sig i förhållande till varandra genom tiden.  

 

Ett annat problem som uppstod i och med det andra intervjusamtalet var att vi fick en känsla 

av att undersökningspersonerna verkade vara oense i ett antal frågor. När vi bokade tid för 

detta samtal frågade undersökningspersonerna minst ett par gånger ifall vi ville intervjua dem 

var för sig. Vi försäkrade dem om att vi verkligen ville genomföra intervjun som ett samtal 

eller en diskussion av våra frågor under lättsamma, men ändå seriösa former. Såhär i 

efterhand, anar vi att enskilda intervjuer med dessa två undersökningspersoner eventuellt 

skulle ge ett annorlunda resultat, då vi emellanåt uppfattade de båda som opponenter. Vårt 

misstag bestod i att vi inför intervjun båda bar på en (fram tills dess omedveten) stereotyp bild 

av präster som en homogen grupp, vilket de naturligtvis inte är. 

 

Ytterligare hinder kom i vår väg för då en av dessa undersökningspersoner intog en, för oss, 

handledarliknande roll. Vi hade inte väntat oss att någon av våra respondenter skulle ha starka 

synpunkter på undersökningens problemformulering och syfte, samt rekommendera, för att 

inte säga förespråka, vilken litteratur vi borde välja och vilken inriktning vår uppsats borde 

ha. Att detta ändå skedde, gjorde oss en aning förbryllade, och förstärkte kanske den känsla av 

underlägsenhet gentemot våra undersökningspersoner vi tidigare beskrivit. 

 

Även om detta andra intervjusamtal inte riktigt blev vad vi väntat oss, tycker vi ändå att vi 

tillägnats mycket värdefull information och värdefulla insikter, inte minst om vår egen 

förförståelse, från dessa respondenter. Vi kommer dock att presentera resultatet på ett annat 

                                                           
4 För ett mer utvecklande resonemang kring varför nedärvd underlägsenhetskänsla gentemot fordom mäktiga 
ämbetsmän fortfarande kan påverka oss på detta vis, se t.ex. Braudel (1990). 
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sätt än vad som tidigare var tänkt, både på grund av de faktorer som nämnts i denna 

metoddiskussion och dem som vi talade om i avsnitt 3.7 (etiska reflektioner). 

 

 

4. Teorier och historik 
 

Här följer presentationen av de teorier vi tänker använda för att belysa hur religionen 

förändrats genom tiden och vad som kan ligga bakom den, till synes, åsidosatta ställning 

religionen har i Sverige idag. Detta, tillsammans med vårt empiriska material, kommer 

förhoppningsvis att leda oss fram till ett svar på huruvida religion ersatts av något annat. 

Vi kommer dels att ge en historisk bakgrundsberättelse med Weberianska förtecken och dels 

att försöka utröna vilken funktion religionen kan ha i människors liv idag. Till denna 

funktionsteoretiska sammanställning kommer vi framförallt att ta hjälp av litteratur av och om 

Durkheim. 

  

Innan vi släpper de etablerade teoretikerna lösa, vill vi föra en, för vårt arbete, grundläggande 

definitionsdiskussion kring begreppet religion och hur vi fortsättningsvis kommer att 

handskas med detta begrepp. 

 

4.1 Definition av religionsbegreppet 

 
Låt oss först förklara hur vi i denna uppsats kommer att förhålla oss till skillnaden mellan 

begreppen religion och religiositet. Att skilja dessa båda begrepp åt är inte gjort i en 

handvändning. I den litteratur vi tagit del av, verkar skillnaden vara något diffus. Det som 

någon klassar som ”religion”, kan i någon annans begreppsapparat få epitetet ”religiositet” 

och vice versa. Vi har valt att betrakta ”religion” som den fastslagna formen, eller ramen, för 

religiositeten, det vill säga de religiösa riternas traditionsbundenhet samt skrifter och föremål 

som inom ett samfund som anses ha helig betydelse. Exempel på detta är (i den svenska, 

Lutheranska kyrkan) nattvarden, bibeln och krucifixet. Dessa traditionella riter, skrifter och 

föremål eller, mer förtydligat, bestämmelser kring hur dessa ska se ut, formar tillsammans 

religionen. 
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”Religiositet” betraktar vi, i denna uppsats, som själva utförandet av religionens form, hur 

ritualer kring det bestämda faktiskt praktiseras, men också en sorts individuell andlighet som 

inte nödvändigtvis måste inrymmas i någon särskild religions fastslagna ramar. 

 

För att överhuvudtaget kunna säga något om religion som fenomen eller begrepp, tycker vi att 

det är av vikt att vi inledningsvis gör ett försök att definiera vad religion är. Detta kan tyckas 

vara ett av oss fåfängt försök då ingen, såvitt vi kan förstå, tidigare egentligen har lyckats 

presentera någon allomfattande, fullt tillfredsställande definition. Vi kommer därför inte att 

göra anspråk på att vår definition av begreppet skulle vara mer heltäckande än de redan 

existerande utan vi strävar mestadels efter en definition som är tillämpbar för vår 

undersökning, men som ändå kan vara valid i ett större sammanhang. Vår intention är också 

att finna andra praktiker, som inte vanligtvis förknippas med religiositet, men som kan sägas 

ersatt densamma och som alltså skulle kunna klassificeras på samma sätt. Vår definition 

kommer på detta sätt att bli stipulativ, då vi kommer att försöka utröna och ge förslag på 

företeelser som i människors liv har intagit den plats som religion traditionellt har haft. 

 

En stipulativ definition av religion är dock inte en tillräcklig grund för denna undersökning att 

vila på, då detta förfaringssätt i stort sett garanterar att vi hittar det vi letar efter. För att få 

bredd, kommer vi även att försöka definiera religionens funktion och dess essens (eller 

substans). Religionens funktion är vad som kommer att intressera oss mest i denna uppsats, 

men hur skulle vi kunna säga något om denna funktion utan att undra över vad den är en 

funktion av? 

 

För att kunna säga något om religionens funktion, måste vi ställa någon form av 

igenkännbarhetskriterium, inte bara för effekterna av religionen, utan också för dess essens. 

Den essentiella definitionens nackdel är att den kan bli både för omfattande eller för 

avgränsande, men i kombination med en funktionell definition blir den essentiella mer 

fruktbar (Mc.Guire 2001). För den funktionsteoretiska definitionen kommer vi framförallt att 

använda oss av det som Durkheim i sin teori menar är den grundläggande funktionen hos en 

religion; den sammanhållande funktion som stärker det kollektiva medvetandet i ett samhälle 

(Durkheim 1995). 

 

Det stipulativa förhållningssättet, som vi talade om tidigare, leder oss till att fundera över ett 

antal företeelser eller praktiker som vi ser som möjliga ersättare till religion, exempelvis 
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kärlek och förälskelse, hälso- och friskvård, alternativt religionsutövande (som till exempel 

New Age), idrottsutövande eller idoldyrkan. Det som dessa har gemensamt är att de alla kan 

ses som underliggande den företeelse vi ser som en möjlig övergripande religionsersättare, 

nämligen konsumtion. Alla ovanstående förslag på religionsersättare kan ju konsumeras 

(Amnå och Ilshammar (2002). 

 

 

4.2 Religion och samhälle – en historisk överblick. 

 
Vår religionshistoriska överblick har sin tyngdpunkt i Sverige, men det är ett Sverige i 

interaktion med omvärlden. Det vi med denna överblick vill göra, är att ge en övergripande 

bild av hur Sveriges majoritetsreligion ser ut i dag och vilka skeenden som vi tror bidrar till 

detta. Det vi inledningsvis vill peka på är samspelet mellan protestantismens utbredning, 

bibelns (och andra heliga skrifters) översättning till folkspråken, Sveriges ”födelse” som 

nation, och slutligen, de händelser som är högaktuella idag; den ökade invandringen från 

framförallt muslimska länder och det faktum som verkar ställa till omfattande ekonomiska 

problem för Svenska kyrkan – dess skilsmässa från staten.  

 

Protestantismens utbredning och undanträngande av katolicismen i Europa och så småningom 

i Sverige, hade, enligt Weber (1978) en effekt som gjorde att folket fick möjlighet att tänka 

friare kring sin religion. Avsaknaden av bikt och botmöjligheter i den protestantiska läran och 

den uteblivna möjligheten för såväl präster som vanliga människor att tolka Gud, gjorde att 

människan började skapa nya handlingsmönster för att få indikationer på att en plats i 

himmelriket var säkrad. De strängaste protestantiska grenarna, med reformatorn Jean Calvins 

lära kalvinismen som exempel, grundade sig på en predestinationstanke som gjorde att de 

troende förlorade den kontroll över sin evighets öde som de praktiska ritualerna i katolska 

kyrkan tidigare gett dem. Predestinationsläran gick ut på att Gud i förväg valt ut vissa 

människor till förbannelse och andra till salighet; de sistnämnda kännetecknades av sin aldrig 

sviktande iver att tjäna Gud. För att kompensera denna förlorade kontroll och bekämpa den 

ångest som Weber menar att människorna måste ha känt, började dessa handla på ett sätt som 

till viss del återgav möjligheten att själv påverka sitt öde och ersatte de katolska ritualerna. 

Arbetsamhet och sparsamhet blev på så sätt gudfruktiga och synliga bevis för att en person 

var predestinerad till himlen och inte till helvetet. Weber pekar på hur dessa nya handlingar 
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ledde till en ny form av etik, där arbete och försakelse eftersträvades och där den materiella 

framgång, som blev följden av dessa umbäranden, sågs som tecken på Guds nåd. Samtidigt 

fick latinet ge vika och människorna kunde för första gången läsa heliga skrifter på de språk 

som tidigare endast hade talats. Följden blev en möjlighet för alla läskunniga – inte bara 

präster – att ta del av och även ifrågasätta eller kritiskt granska de texter som kyrkans män 

tidigare haft tolkningsföreträde till. Luthers katekes är kanske det bästa exemplet på en 

banbrytande skrift, som haft stor betydelse för Sveriges religiösa utveckling under flera 

hundra år. 

  

Det friare tankesätt, som människorna härefter kunde praktisera då det gällde religion, låg 

också bakom upplysningstiden, den moderna vetenskapens framväxt, industrialismen och 

kapitalismen. Religionen bröt alltså mark åt vetenskapen, men blev därmed också tvingad att 

stiga åt sidan för densamma. 

 

Det var inte bara biblar som trycktes på folkspråken, utan med tiden även andra skrifter, 

böcker och tidningar som spreds över stora områden. I och med denna textspridning, fick 

människor en uppfattning om sin egen position såväl som andra folks position i världen, 

vilket i sin tur ledde till vad Benedict Andersson i en studie benämnt en ”föreställd 

gemenskap”, det vill säga en nationalistisk känsla. Tidigare hade människors sammanhållning 

varit en religiös gemenskap som bekräftats av heliga symboler eller skrifter som endast kunde 

tydas av vissa, och någon nationskänsla existerade inte i den bemärkelsen som det gör idag 

(Anderson 1991). Två föreställda gemenskaper kan sägas parallellexistera från och med 

upplysningstiden; den religiösa och den nationella. I Sverige har kyrkan och staten samarbetat 

och närt varandra alltsedan denna tid. I början av detta ”äktenskap” var staten Sverige 

beroende av kyrkan, då det var denna som hade makt och medel, men efterhand har 

förhållandet blivit omvänt; staten har övertagit många av kyrkans tidigare sociala funktioner 

och kyrkans makt har i det närmaste helt försvunnit i det svenska samhället. Exempelvis har 

kyrkans fattigvårdshjälp från förr ersatts med statlig socialhjälp, bidrag av olika slag och 

äldrevård. Staten, inte kyrkan, är numera den organisation som definierar samhällets normer 

och strukturerar människans livslopp. Även om samhällsnormerna har sitt ursprung i 

religionen, är det staten som ansvarar för att upprätthålla en viss standard vad gäller till 

exempel konsumtion, utbildning, hälsa och arbete (Ahrne, Roman, Franzén 1996). 
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Kulmen på det omvända beroendeförhållande mellan kyrka och stat nåddes i och med att 

Svenska Kyrkan år 2000 skildes från staten och sekulariseringens effekter är, för kyrkan, 

kanske tydligare nu än någonsin. De medlemsavhopp som skett sedan åtskillnaden, skulle 

kunna vara början på ett problem för kyrkans ekonomi.  

 

Problemen kan ha börjat i samband med att kyrkan och staten gick skilda vägar, och 

skattebetalande människor fick se – svart på vitt – hur många kronor av skatten som utgjordes 

av kyrkoskatt. Detta gjorde att fler människor än någonsin tidigare valde att avstå från vidare 

medlemskap, men kanske är det för tidigt att karaktärisera detta som ett massavhopp. 

Framtiden får utvisa huruvida detta skeende kommer att ha ödesdiger påverkan på kyrkans 

medlemsantal eller ej.  

 

Ungefär samtidigt förändrades rekryteringen av medlemmar i Svenska kyrkan; tidigare hade 

man blivit medlem redan vid sin födelse (förutsatt att ens mamma var medlem i Svenska 

kyrkan), nu kom inträdet i kyrkan att förflyttas till dopet. Förut blev alltså en person medlem i 

kyrkan förhållandevis automatiskt och blev därför tvungen att göra ett medvetet val för att gå 

ur. Nu måste föräldrar välja att agera ifall de vill att deras barn ska upptas som medlemmar i 

Svenska Kyrkan. Ett passivt agerande ledde alltså före år1996 till kyrkligt medlemskap, och 

efter samma år till uteblivet medlemskap (Svenska Kyrkans statistik 2004-06-02). 

 

Sett i ett lite längre tidsperspektiv, om vi till exempel jämför nutida människor med 

förindustriella, är det betydligt färre som idag får en religiös socialisation som inbegriper och 

accepteras av i stort sett alla i ett samhälle. I det förindustriella Sverige delade de flesta 

individer en religiös modell som hade samhällets stöd och som dessutom var 

samhällsövergripande. Denna religiösa modell hade bland annat en disciplinerande funktion 

på så sätt att det fanns ett underförstått hot om själsligt straff för den som vägrade anpassa sig 

till samhällets normer. Det själsliga straffet, i den kristna religionen gestaltat av hotet om att 

komma till helvetet och i det vardagliga livet gestaltat av fängelsestraffet, har en effektiv 

påverkan på människors anpassning till rådande samhällsnormer (Foucault 1974). 

 

 Den religiösa modellen ser idag förhållandevis likartad ut som den modell som rådde i det 

förindustriella Sverige, men dess funktion verkar ha förändrats en del. Nutida 

samhällsmedborgare presenteras för den i stort sett oförändrade, traditionella religiösa 

modellen, men nuförtiden verkar det som om denna modell har börjat uppfattas som ett 
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”retoriskt system”; något som för många inte har någon relevans i vårt dagliga liv (Gustafsson 

1997). Hur detta retoriska system påverkar Svenska kyrkans verksamhet och i förlängningen 

dess ekonomi, och vilka åtgärder kyrkan eventuellt kommer att vidta, återstår ännu att se. 

 

Idag täcker Svenska Kyrkans församlingar hela Sveriges yta, och det finns ett stort antal 

kyrkobyggnader i dess regi. Svenska Kyrkan har ett uppdrag och en skyldighet att erbjuda 

sina tjänster till alla människor som söker sig till kyrkan, oavsett vad dessa har för religions- 

eller nationstillhörighet. Sveriges invånare är inte längre någon religiöst homogen grupp; 

invandring från andra länder, med andra religiösa övertygelser, är inte längre endast ett 

exotiskt inslag i det svenska samhället. Som exempel kan nämnas att islam på grund av den 

stora invandringen från muslimska länder numera kan räknas som den näst största religionen i 

Sverige, med mellan 85 000 och 300 000 anhängare.5 I och med denna förhållandevis nya, 

samhälleliga, religiösa heterogenitet, måste Svenska Kyrkan göra helt nya organisatoriska och 

ekonomiska ställningstaganden.  Kyrkan har också, på uppdrag av staten, ålagts att ombesörja 

begravningar i Sverige, vilket innebär att alla döda kroppars omhändertagande i detta land 

involverar kyrkan, även i de fall där ingen ceremoniell begravningsritual utförs. En 

begravning handlar ju inte enbart, som den i Sverige traditionella begravningsritualen kan ge  

sken av, om ett religiöst handlande utan också om att rent praktiskt undanskaffa en död 

människokropp.  

 

Då fler och fler väljer att gå ur Svenska kyrkan, och därmed befrias från kyrkans 

”medlemsavgift”, samtidigt som deras eventuella efterlevande kanske fortfarande fäster stor 

vikt vid begravningsritualen, aktualiseras frågan om hur dessa begravningar ska skötas. Är 

den religiösa begravningsritualen till för den avlidne, eller är den till för den avlidnes 

efterlevande? Denna fråga är ett nutida diskussionsämne inom kyrkan (Bråkenhielm (2001). 

 

 

 

 

                                                           
5 Siffrorna är hämtade från Nationalencyklopedien på Internet (www.ne.se), men bör tas med en nypa salt , då 
det inte förekommer någon religionsregistrering i Sverige. Informationen är således otillräcklig. Skälet till detta 
uppges vara att det dels kan finnas olika skäl att inte uppge sin religionstillhörighet, dels att det i Sverige anses 
vara en privatsak. Det finns heller inga tillförlitliga siffror rån tiigare sekel att göra någon jämförelse med. 
Anledningen till att i ändå har med dem är för att belysa hur stor del av Sveriges invånare som idag tillhör andra 
religionsinriktningar. 
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4.3 Funktionsteori 
Vi diskuterade i det tidigare avsnittet hur religionen förändrats över tid, framförallt efter 

reformationen och upplysningstiden. Någon som studerat religion och dess funktioner i ett 

samhälle, och som också pekat på religionens tidsmässiga förändring är Durkheim (1912 / 

1995). Även om han inte poängterade sambandet mellan religion och social förändring med 

samma emfas som Weber, utan koncentrerade sina studier på ursprungliga naturreligioner och 

ursprungliga funktioner, kunde han inte blunda för den förändring som fått religionens 

inflytande och makt att ge vika för vetenskapen.  

 

Religionen kommer, enligt Durkheim, alltid att fortleva, eftersom även framtida samhällen 

behöver religiösa ritualer som en sammanhållande och värdebekräftande faktor. På vilket sätt 

religionen ombesörjer detta behov på ett grundläggande sätt, beskriver han i sina studier om 

det religiösa livets elementära former (Durkheim 1912 / 1995).  

 

I denna studie, som baseras på sekundära källor rörande totemsystemet hos urinvånarna i 

Australien, intresserar sig Durkheim för hur naturreligioner uppstått och vilken funktion dessa 

har för uppbyggnaden och fortlevandet av primitiva samhällsformer. Hans val av studieobjekt 

grundar sig dock inte på ett genuint intresse för just detta religiösa system, utan i en strävan 

att på ett så okomplicerat sätt som möjligt söka förstå sin egen tids religiösa former och det 

elementära i dem. Durkheim har kritiserats av bl.a Lévi-Strauss (1969) för användandet av 

begreppet totemism, då detta också kan användas för att särskilja folkgrupper och kategorisera 

dem som civiliserade och ociviliserade. Därför är det av vikt att i nutida studier av Durkheims 

religionsforskning se hans val av studieobjekt som ett enkelt studerbart exempel, som är det 

optimala endast på grund av sin enkelhet. 

 

Om det nu är så som Durkheim skriver, att religion har funnits sedan urminnes tider, bör det 

finnas en eller flera funktioner bakom dess envisa kvarexisterande i människors tillvaro. 

Enligt funktionsteorin karaktäriseras människan av olika sorters benägenheter att handla som 

har sin förklaring i  olika slags behov. Ett sådant behov hos människan är att antingen anpassa 

sig efter miljön eller göra sig till herre över den. Genom anpassning och manipulation har 

människan rent praktiskt och i överlevnadssyfte lyckats skapa sig en tillvaro på jorden, en 
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tillvaro som efterhand blivit alltmer rationell och tekniskt avancerad ett, med Tönnies ord, 

Gesellschaft6.  

 

Dock är människan inte bara en praktisk överlevnadsvarelse, utan har också expressiva behov, 

alltså behov av att uttrycka sig och sina känslor och skapa mellanmänskliga relationer att 

knyta an till i sitt vardagliga problemlösande. Asplund (1987) kallar detta för människans 

sociala responsivitet. Människan är en social varelse, ett ”flockdjur” som är beroende av att 

ge och få respons från andra individer för att kunna fungera optimalt. Utan sociala relationer 

eller social respons, kan vi kanske överleva, men de sociala responsbehoven är svåra, eller 

rent av omöjliga, att bortse från. Dessa expressiva behov kan vid en första anblick ge sken av 

att vara irrationella och hemmahörande i ett kanske helt förlorat samhälle av 

Gemeinschaftkaraktär och därför inte direkt avgörande för människan ur nyttosynpunkt, men 

de har förmodligen stor betydelse för människors och samhällens överlevnad. 

 

Asplund talar om social responsivitet i sin bok ”Det sociala livets elementära former”. Titeln 

anspelar på Durkheims religionsstudie, ”Det religiösa livets elementära former” , där 

författaren menar att det viktigaste villkoret för att något ska kunna kallas elementärt är att 

detta något är kollektivt, aldrig individuellt. Asplund, å sin sida, poängterar att det är i de 

sociala relationerna som vi utvecklar vår individualitet, att dessa båda därför aldrig helt kan 

skiljas åt, och att det elementära på så sätt inte enbart kan finnas i det kollektiva utan även i 

det individuella (Asplund 1987:30, Durkheim 1912 / 1995).  

 

I funktionsteorin har religion olika kännetecken varav det mest signifikanta är dess förmåga 

att bygga en bro mellan det vardagliga och det transcendenta, de rationella och de irrationella 

mänskliga handlingarna och behoven, eller med Durkheims ord; det profana och det heliga. 

Hur kan det då komma sig att människan har behov av att sammanlänka så olika aspekter i 

livet överhuvudtaget?  Funktionsteoretiskt kan betydelsen av detta behov förklaras med hjälp 

av tre primära faktorer i människans existens. Först och främst lever människan under osäkra 

betingelser, och hennes existens kännetecknas på så vis av ovisshet. Det finns händelseförlopp 

vi inte kan påverka, till exempel vissa sjukdomar, naturfenomen o.s.v. Detta leder, enligt 

funktionsteoretikerna till den andra primära faktorn; maktlöshet.  

                                                           
6 Som en av flera möjliga grunder för diskussion i denna uppsats används bl.a. Tönnies begrepp om hur 
relationer i samhället förändrats från ”jordnära” och familjära till konstruerade och offentliga eller, som han 
benämner dem, Gemeinschaft och Gesellschaft. För grundligare beskrivning av dessa begrepp, se t. ex. Asplund 
(1991).  

 27



 

Den tredje faktorn, knapphet, är en följd av det faktum att människor är organiserade i 

samhällen av olika form och storlek, där fördelningen av tillgångar är och alltid har varit 

ojämlik. Ojämlikhet och orättvisor har alltid existerat i olika samhällsformationer, och även 

om vissa ideologiska försök har gjorts för att komma tillrätta med dessa problem, är det ännu 

ingen som riktigt lyckats.  

 

Ovanstående tre primära existensfaktorer bildar tillsammans vad som skulle kunna kallas en 

begränsande ram av osäkerhet inom vilken vi människor räds och känner hotet från död, 

lidande och tvång (O`Dea 1967). 

 

Under nittonhundratalet har dock samhällen i västvärlden utvecklats i en strävan bort från 

denna osäkerhetsram. Känslan av ovisshet har till stora delar ersatts av en känsla av tillit till 

den rationellt strukturerade samhällsorganisationens förutsägbarhet; vi väntar oss att 

infrastrukturer ska fungera som tänkt och att auktoriserade yrkespersoner eller experter  

verkligen är auktoriserade och kunniga inom sitt område. 

 

Maktlöshetskänslan har reducerats t.ex på grund av fackföreningsrörelsen och de därpå 

följande förbättrade arbetsförhållandena. Sveriges utbildningspolitiska utveckling har även 

den bidragit till en ökad individuell kontroll och egenmakt; det är inte längre nödvändigt att 

”bliva vid sin läst” utan alla, oavsett klassbakgrund, kön eller etnicitet har möjlighet att 

studera och på så sätt ta åtminstone viss kontroll över sin egen framtid. 

 

Känslan av knapphet borde kanske vara i det närmaste utplånad i dagens kapitalistiska, 

högteknologiska västvärld men ojämlikheten när det gäller fördelning av tillgångar förblir 

svår att få bukt med. 

 

Religion är nära förknippat med ett annat universellt fenomen, nämligen magi. Likheterna 

dem emellan är att både religionen och magin sammanlänkar människan med den föreställda, 

översinnliga eller överempiriska verkligheten. Då religionen endast står för länken mellan 

människan och det översinnliga och på så sätt bistår henne genom att skapa mening och 

uttrycksmöjligheter inför det oundvikliga och svåra i livet, erbjuder magin dessutom en 

möjlighet till handling. Religionen ger med andra ord tröst och hjälp att stå ut, medan magin 

gör anspråk på att bemästra den översinnliga verkligheten.  
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Vi har tidigare talat om en översinnlig eller överempirisk verklighet i motsatsförhållande till 

den sinnliga, vardagliga och även använt Durkheims benämningar helig och profan. Detta 

motsatspar är grundläggande för hur trosuppfattningars funktion verkar i ett samhälle. 

Ordningen mellan det profana och det heliga ger balans, både i människors individuella liv 

men framförallt i samhällslivet, och denna ordning upprätthålls genom normer kring de 

religiösa uppfattningar och riter som kännetecknar en viss religion.  

 

Durkheim menar att alla trosuppfattningar kännetecknas av en uppdelning mellan det profana 

och det heliga och att företeelser och ting ur dessa två grupper aldrig kan existera i grupperna 

samtidigt. Ett ting som är profant, kan således aldrig vara heligt eller tvärtom, dess 

heterogenitet är absolut. Å andra sidan kan ett profant ting bli heligt, men denna övergång 

kräver en övergångsrit som tydligt visar förändringen och skillnaden mellan det profana och 

det heliga, vilken består av de restriktioner och förbud det heliga riktar mot det profana på så 

vis att det profana inte bereds plats inom samma tids- och rumsramar som det heliga. Detta är 

i så fall en förklaring till varför det finns speciella byggnader (exempelvis kyrkor) och 

speciella tider (exempelvis helgdagar och fasteperioder) som är förbehållna helig verksamhet  

(Østerberg 1995).  

 

De riter som fungerar överbryggande mellan det profana och det heliga, delar Durkheim in i 

fyra huvudgrupper; offer-, mimesis-, sorge- och representerande riter. 

 

Offerriterna används framförallt vid anomiska samhällstillstånd (dvs tider av kaos och 

upplösning), men lever kvar i form av traditioner, ofta förknippade med årstider, även då 

samhällen inte upplever kris. Offerriter som lever kvar av tradition, sammanfaller därför med 

bondesamhällets arbetstakt och tidscykel. De kyrkliga helgerna kunde, av praktiska skäl, inte 

sammanfalla med den  intensiva skördetiden, då skafferiet var tomt utan fick firas vid de tider 

på året, då arbetstakten var lägre och förråden fyllda (Frykman och Löfgren 1979).  
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Mimesisriterna7 som i Durkheims studerade material representeras av totemreligioners 

förkroppsligande av sina totems, syftar till att påvisa en grupps moraliska gemenskap och är 

samtidigt ett försök att kommunicera med sin Gud, eller, i Durkheims studie, sitt totem. I den 

kristna kyrkan (som är det huvudsakliga föremålet för denna uppsats) visas detta genom att 

medlemmarna gemensamt ser sig som Guds barn, som både tillber sin Fader och som 

mottager hans välsignelse. 

  

Sorgeriterna, i sin tur, visar även de på den moraliska gemenskapen i en grupp på så sätt, att 

de sörjande uppmärksammar förlusten av en gruppmedlem inte bara som att en person dött 

och aldrig kommer tillbaka, utan även som en förlust av en av gruppens viktiga pusselbitar. 

Bryr gruppmedlemmarna sig inte om förlusten av en medlem, bryr de sig följaktligen inte 

heller om gruppen som sådan. 

  

De representativa riterna syftar, liksom de föregående, till att ge näring åt känslan av 

gemenskap i en viss grupp. Detta görs genom att återkalla det förflutna och göra det 

närvarande igen. En grupps kollektiva historia återberättas genom seder och traditioner för att 

stärka det kollektiva medvetandet i gruppen. 

Ovanstående riter är ett medel den sociala gruppen använder sig av för att stärka och bekräfta 

sitt varande och sin fortlevnad. Om detta stämmer och om religionen endast är ett samhälleligt 

överlevnadsklister, så finns det egentligen ingen skillnad mellan religion och samhälle; dessa 

två företeelser är då en och samma sak. Före upplysningstiden var detta kanske inte ett 

problem, men i takt med vetenskapens utveckling har religionen fått en hotande konkurrent. 

Religion och vetenskap har därför hamnat i ett motsättningsförhållande som, enligt Durkheim, 

endast kan brytas genom att religionen avstår från att göra anspråk på vissa inom religionen 

traditionella sanningar och istället anpassar sin kunskapsbank till vetenskapens aktuella nivå 

(Durkheim 1912 / 1995,  Østerberg 1995).  

 

 

 

 

 

                                                           
7 Mimesis härstammar från det grekiska ordet för ”härma” och betyder ung. ”efterlikna” eller ”imitera”. 
(Nationalencyklopedien: www.ne.se) 
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4.4 Presumtiva religionsersättare 

 
Problemformuleringen i denna uppsats berör huruvida religionens funktion har ersatts i 

människors liv. För att kunna belysa detta, kan vi använda oss av en modell som annars oftast 

används inom organisationsteorin; hjärnmetaforen. I organisationsteorier används denna 

förklaringsmodell för att beskriva hur en organisations helhet, liksom den mänskliga hjärnan, 

består av mindre delar med olika samverkande funktioner. Poängen med hjärnmetaforen är att 

funktionerna, eller delarna i en organisation, kan ersätta varandra. I den mänskliga hjärnan 

kan, ifall någon del skadas, andra delar av hjärnan ta över och ersätta den förlorade 

funktionen. På liknande sätt kan en organisations olika delar ersätta varandra vid förlust, 

exempelvis då en person slutar sin anställning i organisationen och därmed tar med sig sin 

individuella kompetens (Morgan 1997).  

 

När vi talar om organisationer på detta vis, menas vanligen olika arbetsorganisationer eller 

andra ”begränsade” organisationer, men samhällsorganisationen i stort skulle lika gärna 

kunna avses. Med detta synsätt, skulle religionen kunna ses som en av 

samhällsorganisationens delar, och dess funktioner skulle därför kunna ersättas av andra 

samhällsdelars funktioner. 

 

Med andra ord skulle profana företeelser kunna ersätta heliga företeelser i ett samhälle. 

Förutsättningen för att detta ska kunna hända är att de profana företeelserna, eller tingen, 

genomgår en transubstansierande förändring. Med det menas att en företeelse, eller ett ting, 

får ett högre socialt än materiellt värde. Exempelvis är en parfym av ett känt märke lika billig 

att framställa som en parfym av ett okänt märke, men parfymen som säljs under det kända 

märkets namn betingar ett högre pris än den andra. Båda parfymerna har samma funktion, 

nämligen att sprida väldoft, och har därför samma materiella värde, men den kända parfymen 

har tillskrivits ett högre socialt värde (Bourdieu 1994: 220f) 

  

Då det gäller religiösa företeelsers eventuella ersättande, skulle de vardagliga tingen som 

ersätter behöva tillskansa sig samma sociala värde som de religiösa.  

Det sociala värde som de religiösa, eller heliga företeelserna har i samhället, kan dock ha sin 

grund i rent praktiska problem. Vigseln som ritual har förmodligen (i Svenska kyrkan) sin 

praktiska ursprungsförklaring i att man ville visa för omgivningen att två människor 

 31



hädanefter kommer att höra ihop, sörja för varandras fort- och överlevnad och 

(förhoppningsvis) hålla sig till varandra inom överskådlig tid. Begravningen likaså har en 

praktisk funktion på så sätt, att en död kropp måste omhändertas. Både vigseln och 

begravningen har transubstansierats till företeelser som har högre socialt än materiellt värde, 

vilket kan bero på att dessa företeelser är starkt knutna till betydande förändringar i en 

människas livscykel, förändringar som också påverkar människans omgivning, samhället, och 

som därför är tätt sammanknippat med religionen (Ibid.). 

 

Andra profana, praktiska företeelser skulle kunna transubstansieras till heliga och på så sätt få 

ett högre socialt värde. Detta kan bland annat hänga samman med hur människan skapar sin 

identitet. Förr i världen hängde människans identitet mycket samman med hennes plats i den 

direkta omvärlden, det vill säga det samhälle som var henne närmast: gården, byn eller 

församlingen. I dagens samhälle kan människan välja att skapa sin identitet utifrån ett 

världsomspännande smörgåsbord av livsstilar, kulturer och religioner. Skapandet av en 

identitet och sökandet av svar på de transcendentala frågorna om meningen med livet, söks 

idag inte endast inom den traditionella religionen, utan står även att finna i alternativa 

religioner, vilka kan inordnas under begreppet New Age, och i den profana världens 

omfattande utbud av olika livsstilar (Larsson 2003, Goffman 1959). 

 

I nästföljande kapitel kommer vi, med hjälp av undersökningens empiriska material, att 

behandla dessa religionens presumtiva ersättare. Först vill vi dock göra ett kortfattat avstamp i 

vad Weber har att säga om traditionell auktoritet.  

Auktoritet har, enligt Weber, den som har makt som uppfattas och erkänns av den som är 

underkastad denna makt. Traditionell auktoritet har den som av tradition besitter rätten att 

utöva makt och att bli åtlydd inom ett särskilt område (Weber i Gustafsson 1997). 

 

I Webers värld skulle präster tillskrivas traditionell auktoritet, och trots att Svenska Kyrkans 

makt i samhället har förändrats, kom denna traditionella prästauktoritet att ha relevans för vår  

empiriska undersöknings resultat, vilket vi redan talat en del om i vår metoddiskussion (sidan 

18). 
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5 Den empiriska undersökningen 
 
I det följande presenteras resultatet av våra intervjustudier. Den första resultatredovisningen 

kommer att presenteras tematiserat, med ett inledande citat från intervjupersonerna kopplat till 

det aktuella temat. Därpå följs citatet av korta berättelser utifrån våra avreligioniserade 

respondenters utsagor. 

Den andra resultatpresentationen, som visar prästernas svar, kommer att presenteras som en 

återberättelse av intervjupersonernas svar, vilken inkluderar både telefonintervjun och 

intervjusamtalet (se metodkapitel).  

 

 

5.1 Resultat intervjuer med avreligioniserade personer 
  

Dessa intervjuer genomfördes som gruppsamtal, där den spontana diskussionen och 

intervjupersonernas egna associationer kring och upplevelser av ämnet religion fick företräde. 

Inför intervjun hade intervjupersonerna fått kännedom om uppsatsens problemformulering 

och syfte, och därför inleddes samtalet med en diskussion rörande deras personliga relationer 

både till  Svenska Kyrkan och till andra religioner eller alternativa andliga företeelser. De fem 

tema som valts för presentationen nedan har benämnts ”Respondenternas övergripande 

uppfattningar om religiositet och andlighet”, ”Magiska ritualer, New Age och vidskepelse”, 

”Sorg, ovisshet, tröst och hopp”, ”Gemenskap och traditioner”  samt ”Religionsersättare. 

Märkeskonsumtion, status och grupptillhörighet”. Intervjupersonerna benämns i det följande 

med de fingerade namnen Anna, Bea och Cleo. 

 

Respondenternas övergripande uppfattningar om religiositet och andlighet 

 

          ”De tror för att de vill tro på något. Vad det är kanske kvittar.” 

 

Trots att hon är medlem i Svenska Kyrkan och har sjungit i kyrkokören, tror Anna verkligen 

inte på Gud och hon förstår sig heller inte riktigt på dem som inrättar sitt liv efter en speciell 

religiös inriktning. Hon anser att religiösa personer har ett bakomliggande motiv till sin 

religiositet och att den religiösa tron fyller ett behov som lika gärna hade kunnat tillgodoses 
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på något annat vis. Detta är hon fullständigt klar över när vårt samtal tar sin början. Annas 

uppväxt har varken fört henne mot eller ifrån kyrkan, utan hon har ett förhållningssätt till den 

egna religiositeten som stämmer väl in på definitionen av avreligioniserade personer. Hennes 

glada hjärta har aldrig bekymrat sig något nämnvärt över existentiella svårigheter. Hon provar 

gärna på olika alternativa uttryck för andlighet, är öppen för det mesta och blandar friskt 

svenska kyrkotraditioner med österländsk visdom, indiansk folktro och gammalsvensk 

vidskepelse utan att låsa fast sig i någon speciell inriktning. Det som känns kul och spännande 

för stunden kan vara värt att testa, tycker Anna. 

 

* 

 

          ”Å andra sidan tror jag inte att Gud – om han finns- skulle vara närmare en  

           för att man går i kyrkan.” 

 

För Bea är religiös tro och utövandet av dylika irrationaliteter något som hon upplever som 

flummigt och ovetenskapligt. När intervjudiskussionen börjar framstår Bea som den i gruppen 

som intar den mest intellektuella och minst emotionella positionen gentemot religiösa 

företeelser. De gånger hon bevistar kyrkan finns det som regel en specifik anledning som kan 

vara att hon blivit ditbjuden på dop, konfirmation eller vigsel. Bea tycker om att ha kontroll 

över sin tillvaro. Hon vill själv bestämma över sig och sitt liv och hon är ganska förtjust i 

statistiska samband. Vetenskapliga förklaringar som är presenterade i tydliga tabeller är Beas 

melodi. Under samtalets gång tillstår Bea att hon känner sig skrämd av det som inte är 

vetenskapligt förklaringsbart, ”det övernaturliga”. I diskussionen med de andra 

respondenterna blir Bea efterhand mer öppen för andra sätt att närma sig religiositet och 

andlighet vilket också får henne att inför sig själv medvetandegöra de andliga handlingar hon 

faktiskt själv utför. 
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* 

 

          ”Jag känner mig inte längre hemma i den tron. Jag har förresten  

           aldrig gjort det.” 

 

Cleo är den enda av våra avreligioniserade intervjupersoner som har en uttalad religiös 

uppväxt att anknyta sina nuvarande uppfattningar om religiositet till. Hon är kanske därför 

den av respondenterna som tydligast kan koppla sina egna religiösa erfarenheter till 

religiositet i stort. Då hon relativt nyligen lämnat en frikyrklig gemenskap, har hon skänkt 

sina religiösa uppfattningar mycket eftertanke, särskilt under senare tid. När Cleo blev 

tillfrågad om hon ville medverka i denna undersökning, blev hon haffad mitt i sitt sorgearbete 

efter en nära anhörigs frånfälle. Hon uttrycker en viss bitterhet över att hennes barndoms 

gudsbild har antagit en annan, mer otrevlig gestalt i och med detta dödsfall. Cleo menar att 

händelsen, för henne, är ett tecken på att Gud inte finns.  

 

Magiska ritualer, New Age och vidskepelse 

 

          ”Och A-brunnarna! De måste undvikas!” 

 

Anna sprudlar glatt fram genom livet, skuttandes över otursbringande avloppsbrunnar, 

spottandes över axeln vid åsynen av en likbil eller vid det stundom oundvikliga mötet med en 

svart katt. Hon är en nyfiken själ som inte drar sig för att besöka spågummor för att få en 

glimt av framtiden eller tatuera sig med betydelsefulla symboler för att blidka ödet. 

Vetenskapliga bevis är inte nödvändigt för denna lättsamma sökare, men en personlig liten 

uppenbarelse av något oförklarligt hade Anna välkomnat med öppna armar och sinnen. Hon 

har en hälsosam distans till sitt eget, ibland lite fladdriga, sätt att närma sig utomsinnliga 

frågor. Hon tar inte saker och ting så allvarligt och äger även förmågan att skratta åt sig själv i 

de situationer då hon låter vidskeplighet ta överhand över förnuftet. 
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* 

 

          ”Man vill kunna göra något åt saker själv om man har problem, hänga upp en  

           drömfångare för att kunna sova bättre och så.” 

 

Bea slits mellan sin starka lit till vetenskapliga bevis och sin rädsla för oförklarliga, 

irrationella känslor, handlingar och fenomen.  Hon visar upp ett milt förakt för vidskepliga 

beteenden, men inser vid närmare eftertanke att hon själv utför vissa magiska ritualer. När så 

sker, förklarar hon sitt beteende med att hon (och även andra människor) förmodligen har ett 

behov av att praktiskt försöka lösa även de problem som egentligen inte låter sig lösas 

rationellt. Hon kan tänka sig att ta till magiska föremål och handlingar då hon uttömt de 

rationella alternativen. Om Bea fortfarande, efter att ha strukturerat sina sovvanor, sänkt 

sovrumstemperaturen till den framforskade ideala nivån för god sömn och införskaffat 

öronproppar och mörka rullgardiner, ändå inte lyckas sova gott, är hon inte främmande för att 

prova att hänga upp en indiansk tingest som sägs fånga de onda drömmarna och skänka 

innehavaren fridfull sömn. Gränsen för Beas magiutövande går ändå ganska tidigt, hon kan 

till exempel inte tänka sig att gå till en spåtant, men istället för att detta är ett tecken på 

vetenskaplighet och rationalitet hos Bea, bottnar den kanske i rädsla att förlora kontroll över 

sitt eget liv. Bea är stark motståndare till att passivt finna sig i att saker och ting drabbar 

henne, därför att en Gud eller ett öde bestämt så. 

 

* 

 

          ”Jag tror varken på Gud eller spådomar eller healing eller nåt sånt.” 

 

Cleo, med sitt nyliga avståndstagande från sin religiösa uppväxt, har heller inget till övers för 

andra övernaturliga ting. Ett enda försök har hon gjort att ge alternativa, traditionellt 

ovetenskapliga metoder för välbefinnande en chans, då hon följde med en vän på healing. 

Denna erfarenhet har bara stärkt hennes uppfattning att magi är bluffmakeri.  Hon finner 

ingen anledning att byta en irrationell tro mot en annan. Cleo har, när vi träffar henne, 

åtminstone delvis tappat sin tro. 
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Sorg, ovisshet, tröst och hopp 

 

          ”Jag tror att själen lever vidare när vi dör…” 

 

Anna ägnar, vad det verkar som, mindre tid än de andra respondenterna åt existentiella 

funderingar. Hon lever i nuet och ger intryck av att inte bekymra sig nämnvärt över framtiden. 

Anna har en fatalistisk grundinställning till livet, men tror att alla ändå har möjlighet att 

påverka sitt öde till viss del. Ovisshet över livet och döden tacklar Anna med hjälp av denna 

inställning.  

 

* 

 

          ”När unga människor dör så är det ödet. De är klara med sin uppgift 

            i det här livet. Det är hemskt att säga det, men samtidigt är det ju en tröst.” 

 

Även om Bea inte ser sig som troende, finner hon en viss andlig fridfullhet i att, när hon ändå 

råkar vara i kyrkan, kanske tända ett ljus för en död släkting. Hon tycker att det känns 

trösterikt att tänka på att det finns någon högre mening med att saker och ting sker. 

 

* 

 

          ”…det måste finnas något annat. Det tar liksom inte bara slut här…” 

 

Cleo uttrycker, som vi nämnt tidigare, bitterhet över att hennes barndoms gudsbild inte 

lyckats leva upp till idealet. Hennes starka avståndstagande från religiösa företeelser kan ändå 

inte helt undertrycka behovet av en föreställning om en högre mening och något bortom detta 

jordeliv. Fortfarande söker Cleo tröst i sin sorg och hopp i ovissheten genom religionen. 
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Gemenskap och traditioner 

 

         ”Man konfirmerades ju för att kompisarna gjorde det.” 

                                                       * 

         ”Det är väl därför man inte går ur, för man vill gifta sig [ i kyrkan] eller för 

           att ens barn ska döpas där och så.” 

 

Både Anna och Bea gillar gemenskapen i de kyrkliga traditionerna även om ingen av dem  

närvarar vid dessa så frekvent. Att gå emot strömmen och låta bli att konfirmera sig var inte 

aktuellt under deras tonårstid. Båda fann ro i att, under konfirmationstidens obligatoriska 

söndagsgudstjänster, sitta tillsammans med kompisarna i kyrkbänken och ägna sig åt 

eftertanke. Båda har sjungit i samma kyrkokör och båda planerar att någon gång i framtiden 

gifta sig i kyrkan. Annas pojkvän har lämnat Svenska Kyrkan, och både hon och Bea är därför 

måna om att själva förbli medlemmar, allt för att tilltänkta blivande makars utträde ur Kyrkan 

inte skall omintetgöra ett eventuellt kyrkbröllop.  

Även under julen, och kanske framförallt då, besöker Anna och Bea gärna kyrkan. De tilltalas 

av den varma gemenskapen och stämningsfullheten som kristna kyrkor traditionellt erbjuder i 

juletid.  

 

* 

 

          ”Jag kände att de hade en gemenskap som jag ändå inte var delaktig i.” 

 

Cleos upplevelser av tät gemenskap i religiösa grupper är inte enbart positiva. När Cleo valde 

att lämna sitt religiösa förflutna bakom sig, lämnade hon också de traditioner och den  

gemenskap som hon vuxit upp med. Detta val har påverkat Cleo  både på gott och ont. Det 

finns alltså en funktion som ingår i religionsutövandet som, i alla fall tillfälligtvis, har gått 

förlorad för henne. När vi träffar Cleo, har hon inte explicit ersatt de gamla traditionerna och 

den gamla gemenskapen med någon nytt, och hon är inte speciellt angelägen att söka efter nya 

religionssubstitut i brådrasket. I och med sina högskolestudier har Cleo bytt bostadsort och i 

nuläget fylls gemenskapsbehovet av främst vänner och pojkvännen. Troligtvis kommer Cleo 

med tiden att finna nya mönster för gemensamma traditioner tillsammans med andra 

människor, men för tillfället håller hon sig avvaktande. Innan hon är redo för mer 
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organiserade gemenskapsåtaganden, vill hon ge sig själv och sina egna tankar den tid och 

plats som det inte fanns så mycket utrymme för under hennes barndom. Hon vill formulera 

sina egna ståndpunkter och finna sin egen grund innan hon ansluter sig till något nytt. 

 

Religionsersättare. Märkeskonsumtion, status och grupptillhörighet 

 

          ”Alla åker till IKEA istället för att gå i kyrkan! Och att fler och fler affärer 

            har öppet, till och med på julafton! Det tycker jag är för mycket.” 

 

Anna har en tvehågsen inställning till insikten att hon, om söndagar, ägnar sig åt ytlig 

konsumtion istället för religion. Även om det är henne främmande att gå i kyrkan mer 

frekvent än vad hon gjort hittills i sitt liv, eller att praktisera religion mer regelbundet, känner 

hon emellanåt ett stygn av dåligt samvete då hon väljer shopping i stället för högmässan.  

Anna tror att konsumtion både kan individualisera och gruppera. Att till exempel trakta efter 

plagg av ett visst märke, kan vara ett tecken på grupptillhörighetslängtan, anser hon, men ett 

speciellt märke kan också visa ett individuellt uttryck för vem en person vill vara.  

Anna har ännu aldrig behövt ”sista-minuten-handla” på julafton, och detta är något hon också 

helst vill undvika. Där går hennes gräns för hur världsligheter kan åsidosätta religion. 

 

* 

 

          ”Men i ett par Diesel för tolvhundra spänn är du alltid accepterad, överallt!” 

 

För Bea är det viktigt att inte sticka ut från mängden alltför mycket, varken på det ena eller 

andra sättet. Hon tror att märkeskonsumtion är ett uttryck för önskad social status, ett tecken 

på välbeställdhet. Bea förespråkar, ifall medel för dyra klädmärken saknas i den personliga 

budgeten, att välja plagg utan märke. Hellre omärkt än märkt med lågstatusmärke, menar hon. 

Eftersom Bea inte tycker att religion är riktigt giltigt i vetenskapens värld, bekymrar hon sig 

inte nämnvärt över huruvida religion ersatts av mer jordnära företeelser, och om så skulle vara 

fallet, är det bara av godo, tycker den rationella Bea. 
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* 

          ”De ska i alla fall inte tro att jag har köpt en piratkopia och tror  

           att det inte syns. Pinsamt!” 

 

Cleo säger sig inte ha ersatt religionen, endast lämnat den och de attribut som utmärker den 

specifika religionsgrupp hon vuxit upp i omedelbar närhet till. Hon fasar trots allt, i ännu 

högre grad än Bea, för att ge fel signaler när det gäller självmedvetenheten om den egna 

sociala statusen. Hon vill inte förknippas med den grupp hon lämnat och verkar, åtminstone 

inte ännu, ha valt någon ny grupp. Cleos framtoning, både i klädval, ordval och handling är 

naturell och icke utmärkande. Hon konsumerar inte för att ersätta den ratade religionens 

funktioner (dessa har ju inte inneburit något positivt för Cleo, i alla fall inte som hon upplever 

det vid intervjutillfället). Hennes konsumtion syftar kanske mest till att utplåna alla spår av 

hennes tidigare religionstillhörighet. 

 

5.2 Resultat intervju med präster 

 
Vår inledande fråga till prästerna berörde medlemsbortfallet inom Svenska Kyrkan. Efter viss 

tvekan medgav prästerna att det rent statistiskt går att visa att Svenska Kyrkan överlag tappat 

medlemmar under senare år. Kristianstadprästerna poängterade dock att Heliga Trefaldighets 

församlings medlemsantal ökat de senaste tio åren, men att det i andra församlingar i landet 

finns ett mer betydande bortfall. Själva medlemsantalet är dock bara ett av flera sätt att 

beräkna antalet aktiva inom kyrkan, uppger våra respondenter; andra aktiviteter, exempelvis 

konserter, öppna förskolor, vigslar och konfirmationer har högre besökandefrekvens än vad 

medlemsantalet antyder. I kyrkans aktiviteter märks inte medlemsbortfallet lika tydligt som i 

statistiken, menar våra intervjupersoner. Man behöver ju inte vara medlem för att vara aktiv 

inom, eller ta del av, Svenska Kyrkan, menar de och pekar på ett medlemsbortfall som de tror 

är följden av den enskilda familjens ekonomiska planering; den som tjänar mest pengar i en 

familj, kan avsäga sig sitt kyrkomedlemskap medan den som tjänar minst pengar behåller sitt, 

och familjen kan på så vis fortsätta att utnyttja kyrkans tjänster, till ungefär halva priset. 

Kyrkan bedriver ingen medlemskontroll vid exempelvis gudstjänster. Än. 
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Dock finns det andra tjänster som kyrkan erbjuder, och som är mer betydande för dess 

ekonomi. 

 

Ett problem, som alla våra intervjuade präster påtalar, och som inom Svenska Kyrkan börjar 

bli alltmer tydligt, är då ickemedlemmar vill ta del av dessa tjänster. Exempel på när sådana 

problem uppstår, är då anhöriga efter en avliden ickemedlem vill hålla en traditionell 

begravningsceremoni, som ju kostar pengar, pengar som den avlidne valt att under sin levnad 

avstå från att betala. Kostnaden för en begravning kan delas upp i tre delar berättar vår 

telefonintervjuade präst. En kostnad, den del som betalar själva det praktiska undanskaffandet 

av en död kropp, betalas med statliga medel eftersom Svenska Kyrkan har åtagit sig att 

ombesörja det praktiska kring begravningen. Den andra kostnaden betalar den religiösa 

ritualen och ceremonin kring en begravning, och det är denna kostnad som betalas via 

kyrkoskatten. Övriga kostnader, för blommor och dylikt, betalas av den avlidnes dödsbo eller 

efterlevande. Då en avliden haft andra åsikter än sina anhöriga rörande begravningsritualer 

och kyrkans medverkan i dessa, kan ekonomiska och trosrelaterade frågor komma att väckas. 

En fråga som då kan uppstå, är huruvida begravningsceremonin är till för den avlidne eller de 

efterlevande. Om detta har präster i Svenska Kyrkan olika syn, förstår vi, då våra 

intervjupersoner har skiftande åsikter i frågan.  

 

En annan sak som präster (och andra) i Svenska Kyrkan inte riktigt verkar kunna enas om, är 

hur långt kyrkan ska sträcka sig i sin solidaritet och sitt välkomnande av individer med andra 

trosinriktningar eller andra värdegrunder än den Lutherska kyrkans. Det finns idag en 

pågående  diskussion om detta problem, uppger de intervjuade prästerna. Frågan är, enligt 

våra respondenter, både ekonomiskt och socialt brännbar. Att välkomna alla i 

kyrkogemenskapen, oavsett religiös bakgrund, kan både hjälpa och stjälpa kyrkans ekonomi 

(blir de ”nya” individerna medlemmar så inkasserar kyrkan pengar via kyrkoskatten, men blir 

de inte medlemmar, men ändå tar del av kyrkans tjänster, förlorar kyrkan ekonomiska medel). 

Samtidigt är ett allomfattande välkomnande både en kristlig gärning och på samma gång en 

fara för den egna värdegrunden, vilken kan hotas av uppluckring.  

 

Under nittonhundratalet har Svenska Kyrkan kontinuerligt blivit mer och mer öppen för andra 

trosinriktningar och har till och med influerats till viss del av dessa.  Prästerna vi talat med 

tror sig ha en mer öppen inställning till den enskilda människans föreställningar om till 

exempel vad som är heligt för henne, än vad präster tidigare haft. De uppger också att de tror 
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att andra kollegor har en likartad inställning och att hela Svenska Kyrkans organisation idag 

bedrivs efter denna öppna inställning. 

 

Våra intervjupersoner säger att eftersom kyrkan är en viktig del av det föränderliga samhället 

är det en utmaning för kyrkans aktiva att hänga med i denna utveckling och omvandling. Det 

kan också vara så, funderar en av våra respondenter, att det snabbt föränderliga samhället gör 

att kyrkans funktion för den enskilda människan blir viktigare än någonsin; i en hård och 

”fyrkantig” värld kan det vara svårt att leva som mjuk, formbar människa. Hur rationell och 

vetenskaplig världen än är och hur lyckosam än människa än varit under sin livstid, kan hon 

aldrig helt undkomma det svåra i livet. I livets svåra stunder söker de flesta, säger våra 

intervjupersoner, efter sin innersta längtan. Denna innersta längtan är, menar de, kopplad till 

något som bara religionen kan tillgodose. 

 

En stor förändring som rör religionens funktion hänger, säger våra respondenter, ihop med 

skolans funktion. I de religioner som har heliga skrifter, uppkom skolor för att människor 

skulle kunna tyda dessa skrifter. Skolans funktion var således till för religionen och fram till 

1962 var kyrkoherden självskriven ordförande i skolstyrelsen, berättar en av våra intervjuade 

präster. Numera är skolan i stort sett helt skild från kyrkan. 

 

Trots allt, även om varje tidsepok måste tampas med sina samhälleliga problem, är det ändå, 

säger de intervjuade prästerna avslutningsvis, religionens värderingar som ligger till grund för 

ett samhälles aktuella normsystem. 

 

6. Analys och diskussion 
 
Denna uppsats första, och en av de grundläggande byggstenarna, har varit antagandet om att 

Svenska Kyrkan kontinuerligt tappar medlemmar, vilket också visat sig vara fallet. Vad som 

ligger bakom medlemsbortfallet, och hur detta kan förklaras, är dock mer komplext än vad 

som först kunnat anas. 

 

Vid en första anblick är det lätt att förklara bortfallet som en följd av två företeelser; 

vetenskapens ”seger” över religionen och det faktum att kyrkoskatten sedan millennieskiftet 

redovisas på skattesedeln. Dessa två företeelser kan nog visa att religionen, eller Kyrkan, 

fångar allt färre människors intresse, men i denna förklaring utelämnas människors 
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religiositet, som vi menar inte längre nödvändigtvis måste ha med den traditionella8 

religionen att göra. 

  

Vi visade i vårt avsnitt om religionsdefinition (se kapitel 4.1) hur vi i uppsatsen skiljer mellan 

begreppen religion och religiositet.  

När det gäller det förra begreppet, tycker vi oss märka hur den ickereligiösa människan (i 

uppsatsen representerad av våra avreligioniserade intervjupersoner) inledningsvis tar avstånd 

från religionen som företeelse. Vid en direkt fråga om deras tro och religion, tenderar de att 

slå ifrån sig med båda händerna. Att vara religiös verkar inte ligga i tiden, alltså den 

vetenskapliga tidsepoken, utan ses snarare som ovetenskapligt och lite korkat. Men skrapar vi 

en aning på den rationella, vetenskapshöljda ytan, träder en annan bild plötsligt fram. 

Religiositeten yttrar sig på flera sätt hos våra intervjupersoner, trots att de nog gärna själva 

vill hävda motsatsen. Det religiösa beteendet blir dock synligt på ett annorlunda sätt än vad vi 

kanske i allmänhet väntar oss. Istället för att utföra traditionella religiösa riter, som 

kyrkobesök på söndagen, transubstansieras profana ting till heliga och används också som 

sådana. 

 

 Ett exempel på hur en sådan transubstansiering kan te sig och som våra intervjupersoner 

diskuterar livligt kring, är märkeskläder. Att äga, köpa eller trakta efter ett plagg (eller ett 

ting) av ett visst, känt märke, som kanske marknadsförs med hjälp av en beundransvärd 

person, ger uppenbarligen en behaglig känsla av grupptillhörighet. Denna eftertraktade känsla 

av tillhörighet uppfylldes till viss del tidigare av det normstyrda och i stort sett obligatoriska 

medlemskapet i Svenska Kyrkan. Strävan efter gemenskap är ju också den funktion i 

religionen som Durkheim anser vara den mest grundläggande och som även vi tycker är en av 

pusselbitarna i det omfattande religiösa pusslet. En annan betydande bit kan belysas med en 

av våra intervjupersoners resonemang om status. Om innehav av ett ting av ett visst märke 

indikerar bärarens höga status eller individuella rikedom, visar detta också, förutsatt att den 

protestantiska etik Weber talar om fortfarande påverkar oss, att vi inte är på väg käpprakt åt 

helvetet. En av våra intervjupersoner uttrycker ju också en viss, om än skämtsam, oro för att 

det faktiskt skulle kunna vara så.  

Man vet ju aldrig… 

 

                                                           
8 Med traditionell avser vi i detta fall (precis som tidigare) Svenska Kyrkan. 
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Att kunna visa upp sin sociala status med hjälp av materiella ting har under nittonhundratalet 

blivit varje individs rättighet. Den växande sociala välfärden i Sverige, som enligt våra 

intervjuade präster en gång i tiden startades av kyrkan, men efterhand i stort sett helt har 

övertagits av staten, har gjort att människor inte längre måste förbli på den sociala, hierarkiska 

position som deras förfäder tidigare innehaft. Klasskillnader existerar förstås fortfarande och 

har kanske till och med blivit tydligare under det senaste decenniet. Även den berömda 

svenska välfärden börjar numera få stryka på foten, men vi kan nog i alla fall säga att 

välfärdens guldålder i Sverige inföll under nittonhundrafemtio- åttiotal. Kanske är det så att vi 

under denna tidsepok varit så överväldigade av både vetenskapliga framsteg och folkhemsliga 

myskvällar med hämtmiddag framför tv:n att religionen helt enkelt har blivit åsidosatt. 

Människor har fått så pass mycket högre levnadsstandard och de förbättrade 

arbetsförhållandena, boendet och hälsofrämjandet har lett oss till vad vi skulle vilja kalla den 

hittills optimala bekvämlighetstiden. Att leva i denna tid innebär att inte längre behöva 

religionen på samma sätt som förut; alla behov kan till synes uppfyllas av vetenskap och 

välfärdsutveckling, och individen befinner sig i det tillstånd präglat av tillit, som Giddens 

talar om. Följden blir att religionen tillbakamotas, ingen har längre behov av den i den form 

den hittills har haft. Samtidigt har kollektivet fått ge efter för individen vilket innebär att 

religionens funktion som Durkheim talar om, alltså den kollektivt sammanhållande 

funktionen, blir allt mindre tydlig. Det har alltså blivit möjligt för individen att konsumera sig 

bort från problem och dessutom att konsumera sig tillhörighet till en grupp. 

 

Det är nog såhär vi i allmänhet tror att den avreligioniserade svenskens religiösa liv ser ut; 

vetenskapshyllande och förnuftigt rationellt med irrationella beteenden (som hör ihop med tro 

istället för med vetande) effektivt undansopade i en vrå, lika mörk som medeltiden ibland 

beskrivs som. 

 

Något har dock hänt i samband med att välfärden de senaste åren så sakteliga börjat urholkas. 

Det är kanske för mycket sagt att tala om ett tillstånd av anomi, men vi tror oss kunna skönja 

åtminstone två negativa effekter som på ett anomiskt vis berör människors välbefinnande och 

tillitskänsla. Den ena effekten rör Sveriges försämrade ekonomi och ökande arbetslöshet, och 

den andra rör en allt högre belastning på dem som befinner sig i arbete, vilket enligt många 

forskningsrapporter leder till allt fler sjukskrivningar i stressrelaterade sjukdomar. Den 

begränsande ram av osäkerhet, som vi trott hade bytts ut av tillit till en rationellt fungerande 

samhällsmaskin och som vi väl trodde var borta för evigt, börjar så smått att rama in våra liv 
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igen och gör oss återigen sårbara för hotet om lidande, som under flera decennier kunnat 

undertryckas med hjälp av Kung Välfärd. Även hotet om död blir mer tydligt på så sätt att 

döden, som under flera decennier varit institutionaliserad och därför undanstädad för oss, 

börjar synliggöras igen när till exempel långvårdsavdelningar blir allt sällsyntare och 

Kvalificerad Vård i Hemmet allt vanligare.  

  

Vanan vid att känna tillit till det rationellt fungerande samhället och möjligheten till relativt 

hög kontroll av den individuella livssituationen, har gjort den västerländska människan rädd 

för det som inte kan kontrolleras eller förklaras rationellt eller naturligt. Det verkar som om 

denna rädsla kan sublimeras en aning av konsumtion och andra religionersättare, men bara till 

en viss del. För de flesta människor kommer förr eller senare stunder i livet då endast 

funderingar eller handlingar av religiös art kan ge önskad effekt i form av till exempel tröst, 

förståelse och hopp. Allt kan ju faktiskt inte köpas för pengar och även om till och med 

religion och religiösa attribut är föremål för kommersiell handel och vandel, vågar vi påstå att 

det i varje människas livscykel finns tillfällen då det bakom konsumtionen ligger en 

existentiell botten som har sitt ursprung i andliga eller religiösa funderingar hos individen. 

 

Om vi väljer att se på dagens Sverige som, åtminstone i jämförelse med decennierna från 

femtio- till och med åttiotal, befinnande sig i ett lätt anomiskt tillstånd vad gäller välfärden, så 

skulle det innebära att människor blir mer benägna att ägna sig åt religiösa riter. Dock verkar 

det som om de i Svenska Kyrkan traditionella religiösa riternas minskade betydelse för 

människorna är ett irreversibelt faktum. Våra intervjupersoner berättar, om än något 

motvilligt, om de irrationella handlingar som de trots allt utför för att, på magisk (eller 

religiös) väg, bemästra svåra situationer eller för att ge näring och hopp åt det som är deras 

innersta längtan. Detta beteende är något som även våra intervjuade präster säger sig 

observerat hos människor och som de understryker vikten av. Prästerna framhåller dock att de 

religiösa ritualerna är de ritualer som är de riktigt giltiga, även om de, som präster i dagens 

föränderliga samhälle, måste vara öppna för alternativa religioners helighet. 

 

När människors religiösa beteende inte längre strikt låter sig tyglas av kyrkans traditionella 

religion, måste alltså också något hända med kyrkans verksamhet. De präster vi intervjuat 

betonar hur Svenska Kyrkan förändrats och blivit mer öppen för både andra trosinriktningar 

och vetenskapliga tankar. De kyrkans representanter som vi talat med, verkar intala sig själva 

att denna förändring enbart är till det bättre, men samtidigt kan vi fråga oss om de egentligen 

 45



har något val? Från att ha varit maktfullkomlig, hård och fruktad av människor har Kyrkan 

över tiden förvandlats till en institution som mjukt breder sina skyddande vingar över dem, av 

det hårda samhället utsatta människorna. Prästerna vi intervjuat talar med stolthet om Kyrkans 

ömmande för den mjuka människan i en hård och fyrkantig värld, och hur alla är välkomna i 

Kyrkans gemenskap. 

  

Detta verkar ju vara gott och väl, men som vi ser det finns det en paradox mellan kyrkans nya, 

öppna famn och dess fortsatta existens. Kyrkans ekonomi är ju, som de intervjuade prästerna 

också vittnar om, i ett väldigt utsatt läge. 

 

Vi tror att kyrkans bästa chans att överleva sin alltmer akuta ekonomiska situation är att 

fortsätta vända kappan efter vinden och alltså ge människorna det de vill ha. Risken att vi inte 

vill ha något, att vi skulle klara av livet helt utan transcendenta inslag som religiösa eller 

magiska ritualer och traditioner, bedömer vi som försvinnande liten. Våra avreligioniserade 

intervjupersoner, som inledningsvis förnekade allt religiöst beteende i sina liv, visade sig vara 

mer religiösa än vad både de och vi väntat oss. De presumtiva religionsersättare vi 

uppsatsförfattare väntat oss finna, fanns visserligen; intervjupersonerna berättade bland annat 

om familjegemenskap på söndagarna och shopping, arbete och studier som 

ersättningsaktiviteter. Dock verkar det finnas områden i livet där profana aktiviteter inte är 

tillräckliga; det profana verkar sakna en beståndsdel som är nödvändig i livets djupare 

svackor då existentiella frågor väcks inom oss. Denna beståndsdel skulle kunna vara det vi 

kan kalla religionens kärna eller essens, som vi berör i kapitel 4.1. 

 

Vi har funderat över religionens essens och vad som kan rymmas häri. Den hittills 

oöverstigliga paradoxen mellan religion och vetenskap gör att vi per definition inte, på 

vetenskapligt sätt, kan plocka fram någon essens eller substans ur religionsbegreppet, som är 

allomfattande eller giltigt i alla sammanhang. Religion är ett fenomen som inte kan existera 

utan mänsklig medverkan och som därför inte kan studeras objektivt eller med förbiseende av 

de människor som ger uttryck för religiositet. Det är kanske just detta som egentligen är det 

enda som kan sägas vara religionens substans; människorna som utövar, bekänner sig till, tror 

på eller sprider religionen vidare. 

 

När det gäller religionens funktion, finns det kanske lika många funktioner att tala om som de 

individer som på något sätt ger uttryck för religion eller religiositet. Vi har i denna uppsats 
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dels fokuserat på Durkheims föreställningar om religionens sammanhållande funktion i olika 

samhällskonstellationer, dels på idén om religionens funktion som sista tillgripbara halmstrå i 

livets svåra stunder.  

 

Religion kan, som sagt, inte existera utan mänsklig medverkan. Vi menar att förhållandet 

även är omvänt; människan kan inte existera utan religion, åtminstone inte om vi i begreppet 

innefattar alla olika slags transcendenta föreställningar och handlingar som människor, 

medvetet eller omedvetet, använder sig av. Vi menar alltså att religionsersättare, även om de 

till synes inte har något med religion, religiositet, helighet, andlighet eller irrationell tro att 

göra, ändå bottnar i samma källa; människans innersta längtan efter något som vi egentligen 

inte riktigt vet vad det är. 

 

Vår slutsats, om vi nu ska våga oss på att dra en sådan, måste därför bli att religionens 

funktion i människors liv, enligt denna uppsats definition, kan sägas ha ersatts till viss del av 

andra, mer vardagliga företeelser (som dock ibland har sin grund i religionen) men att 

religiositeten, alltså människors uttryck för och undran inför det översinnliga i tillvaron inte i 

sig har ersatts. Vi håller det för sannolikt att detta helt enkelt beror på att de existentiella 

frågor människan har inte kan besvaras vetenskapligt. 

 

7. Sammanfattning och slutord 
 
I denna uppsats diskuteras religionsbegreppet och eventuella religionsersättare. Under arbetets 

gång har vi förstått att ämnet är så omfattande, att en uppsats som vår omöjligtvis kan 

innesluta religionens alla olika aspekter. Ju djupare vi gräver i ämnet desto mer inser vi att hur 

djupt vi än gräver så kommer vi aldrig till botten. Fler och fler ämnesområden som kan 

kopplas till religion dyker hela tiden upp, och var vi än bestämmer oss för att sätta en gräns 

för uppsatsen, känns det som om vi utelämnar relevanta kopplingar. Vi har till exempel inte 

berört religionsmotsättningar såsom krig, förföljelse och terrorism i religionens namn. Vi har 

insett att forskningsstudier kring religion är mycket svåra att avgränsa och dessutom omöjliga 

att allomfatta. Den yta vi dock lyckats skrapa på har visat att religion, i ett vitt perspektiv 

finns, har troligen alltid funnits, och kommer troligen alltid att finnas i människors liv på ett 

eller annat sätt. Själva har vi insett att den av oss som i början av uppsatsen framstod som en 

religiös fanatiker i själva verket nog inte är så olik de allra flesta avreligioniserade individer 

som finns i omgivningarna; hon, liksom många andra är förtjust i de traditioner och den 
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högtidliga stämning som har sitt ursprung i religionen. Den andra, hon som var krass och 

cynisk, har under resans gång förstått att hon är mer religiöst påverkad än vad hon tidigare 

velat erkänna; alltid tittandes över axeln efter osaliga andar, läggandes tarotkort och bärandes 

en pengatilldragande kristall i plånboken, visar hon sig vara ytterst påverkad av religiösa, 

existentiella frågor och magi. 

 

Vi hoppas att vi med denna uppsats inte bara reviderat vår egen syn på religion och 

religiositet utan även lyckats få andra inbitna cyniker att inse att dessa ofta ovetenskapliga 

företeelser, i någon form, alltid finns i varje människas liv oavsett om vi glatt och villigt 

bjuder in dem eller med alla medel försöker stänga dem ute. 

 

Trots att våra avreligioniserade intervjupersoner endast är tre till antalet, av samma kön och 

nationalitet och inte skiljer sig åt i ålder så värst mycket, har de helt olika perspektiv på 

religion och religiositet; någon är bestämd i sin uppfattning, en annan söker fortfarande och 

ytterligare en har radikalt ändrat uppfattning. Vi har talat med dessa personer vid en viss 

tidpunkt i deras liv och lyssnat på vad de haft att berätta om sina uppfattningar om religion 

vid just denna tid. Om vi talar med dem igen om tio eller tjugo år (eller om bara en vecka) så 

kommer deras berättelser antagligen att te sig annorlunda beroende på vad som skett i 

personernas liv. Människans religiösa tro eller misstro fluktuerar efter hennes 

livsloppsmönster.  

     

Vi avslutar med att upprepa det som en av våra intervjupersoner, som trots att hon uppger sig 

vara ickereligiös uttryckte det: ”Utan tro kan man inte leva”. 
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 Det finns ett hål i himlen 
där solen slår igenom 

Det finns fiskar i haven 
men det är aldrig nån som ser dom 

Det finns människor i husen 
med en längtan till nåt annat 

men mitt i deras liv 
tycks allt bara ha stannat 

Det finns röster som försvunnit 
som aldrig blev hörda 

Man vill inte vara i vägen 
man vill inte störa 

Det finns Männen i Kostymer 
som vuxit sig för stora 

applåderar dom som vinner 
tiger ihjäl dom som förlorar 

Det finns Gudar och religioner 
eller köp dig en kristall 

om du tror att den kan värma dig 
när det blåser kallt 

Det finns allt vad du kan önska 
De ler mot dig från tv:n: 

”Också du kan bli en vinnare, varje luffare en greve!” 
Det finns kungar och presidenter 

som delar upp vår jord 
medan människorna tiger 
man har stulit deras ord 

Det finns ideologier 
vi ser dem rasa samman 

politiker mot väggen 
som bara står och stammar 
Det finns underbara platser 
höga berg och vilda floder 
där himlen är din syster 
och molnet är din broder 

Det finns alltid svarta sidor 
i varje människas bok 

Vad skiljer då den tokige 
från den vi kallar klok? 

Det finns en tår i varje skratt 
Det finns en sorg i varje rus 
och i vintergatans gränder 

hörs ett stilla sus 
Det finns i den bästa av världar 

Det finns allt ditt hjärta kan begära 
Det finns om du orkar sträcka ut 

Det finns där, ta för dig 
Innan allting tagit slut 

 
Mauro Scocco 

(Från albumet Dr Space dagbok 1991) 
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Bilaga 1  
Resultat intervjuer med avreligioniserade personer. 
  

Dessa intervjuer genomfördes som gruppsamtal, där den spontana diskussionen och 

intervjupersonernas egna associationer kring och upplevelser av ämnet religion fick företräde. 

Inför intervjun hade intervjupersonerna fått kännedom om uppsatsens problemformulering 

och syfte, och därför inleddes samtalet med en diskussion rörande deras personliga relationer 

både till Svenska Kyrkan och till andra religioner eller alternativa andliga företeelser. 

Intervjupersonerna benämns i det följande som A, B och C. 

 

Tror ni på Gud? 

- Nej! Absolut inte! skrattar A. 

- Nej, det gör jag inte! säger B med eftertryck 

- Neej. (C tvekar lite) Jag tror inte på att Gud finns.  

Är ni medlemmar i Svenska Kyrkan, eller i något annat religiöst samfund? 

- Jag är medlem i Svenska Kyrkan. (A) 

- Ja, jag också. (B) 

- Ja. (C)  

Är någon av er aktiv inom kyrkan? 

- Nej. (A och B med en mun). 

- Min familj är, men inte jag. Jag är inte längre delaktig i den församling som min familj 

varit aktiv i under min uppväxt. Jag vill inte vara med där längre. (C)  

- Varför inte? 

- Jag delar inte längre deras värderingar. 

     Jag känner mig inte längre hemma i den tron. Jag har förresten aldrig gjort det.   

Går någon av er i kyrkan ändå, vid vissa tillfällen, fastän ni inte tror på Gud?  

- Javisst! Det gör man ju ibland, till jul och så. Och jag har sjungit i kyrkokören. (A) 

- Jag också. Man går dit när någon man känner gifter sig eller konfirmeras eller döps. 

Det är tradition. (B) 

Känner ni någon form av andlighet när ni befinner er i kyrkan? 

- Det är fint och högtidligt i kyrkan. Stämningsfullt. Men jag känner väl ingen direkt 

andlighet när jag är där. (A) 



- Inte jag heller. Fast jag kan ändå känna att jag är närmare min [avlidne] morfar när jag 

är i kyrkan. Å andra sidan tror jag inte att Gud, om man tror på honom, skulle vara 

närmare en för att man går i kyrkan. Hans finns med en överallt i så fall. (B) 

Men du känner ändå någon slags andlighet i kyrkan, när du tänker på din morfar? 

- Ja, något mer, måste jag säga Jag brukar tända ett ljus för morfar när jag är där. Man 

kan ju tända ljus hemma också, men…det är inte samma sak. Det känns inte lika andligt 

(B) 

- Jag tror att de som går i kyrkan för att de tror på Gud, känner andlighet. De tror för att 

de vill tro på något. Vad det är kanske kvittar. De vill ha något. Gemenskap, kanske. (A) 

Tycker du (vänder sig till C) att du saknar gemenskapen i den församling som du 

tillhörde innan, men som du nu har lämnat? 

- Jag har aldrig känt att jag varit med i den gemenskapen. Det har mest varit mamma som 

varit aktiv inom församlingen, pappa [nyligen bortgången] var inte det. Jag kände att de 

[i församlingen] hade en gemenskap som jag ändå inte var delaktig i. (C) 

Skulle ni kunna tänka er att gifta er i kyrkan? 

- Ja, absolut! (A) 

- Oh, ja! Det ska jag göra! Det är väl därför man inte går ur [kyrkan], för att man vill 

göra det eller att ens barn ska döpas där och så. 

Hade du gått ur Svenska Kyrkan annars, menar du? 

- Ehh, det vet jag inte. Kanske. (B) 

- Min sambo och några av hans kompisar gick ur när de såg hur mycket pengar de 

betalade i skatt till kyrkan. Men det gör ingenting, för jag är ju med fortfarande, så om vi 

ska gifta oss så går det bra ändå. Tror jag. Jag tror det räcker att en av oss är med. (A) 

 

Ingen av er tror på Gud, men finns det något annat ni tror på? Tror ni till exempel på 

något som i vår rationella värld skulle ses som irrationellt och övernaturligt? 

- Du menar om jag gått till en spåtant, eller så? Ja, det har jag! En gång åkte jag till en 

spåtant i Malmö. Jag var där i flera timmar och fick nedskrivet flera sidor om vad som 

hänt i mitt liv och vad som skulle hända. Hon berättade om vad som var jobbigt för mig 

och…om jag tror på det eller ej…jag vet inte…Vissa saker stämde, vissa inte. Jag har ju 

det uppskrivet, så ibland är det kul att gå tillbaka och se vad som hänt och inte hänt. (A) 

- Jag har varit på healing. Det var en kompis som skulle gå, så jag följde med. Man fick 

ligga på en brits och så tryckte de mig lite på tårna. Jag tyckte inte att jag blev hjälpt på 

något vis av det. Jag tror inte på det. (C)  



- Nej. Jag tror inte på sånt. Fast egentligen vet jag inte riktigt vad jag ska tro om 

övernaturliga saker. Jag vill i alla fall inte prova på att gå till en spåtant, eller göra 

något annat övernaturligt. Jag vill inte veta vad som ska hända! Tänk om det är sant! 

Man vet ju aldrig. Jag är nog lite feg.  

Så du tror ändå lite på det ? 

- På något vis kan jag väl tro på det, om någon skulle spå mig eller så, så hade jag nog         

trott på det, men jag vill inte veta!! Jag tror inte på healing och sånt, kanske, men på 

spådomar. Jag hade blivit skitspooked om någon hade sagt att det eller det skulle hända 

mig! (B) 

- Jag tror varken på Gud eller spådomar eller healing eller nåt sånt. Men jag tror ändå 

att det finns nånting utöver denna världen. Speciellt sedan pappa gick bort känner jag att 

det måste finnas något annat. Det tar liksom inte bara slut här…(C) 

- Jag tror att själen lever vidare när vi dör, men inte att man liksom kommer upp till Gud. 

Och inte att det finns ett helvete heller. Det hoppas jag i alla fall inte! (A) 

- Att Gud skapade världen är ju också en sån sak som man inte kan tro på. (C) 

- Jag har väldigt svårt att tro på sånt. (B) 

- Jag tror inte på nåt förrän jag får uppleva det själv. (A) 

- Nä, just det! Man måste få bevis! Fast…det är rätt skumt, egentligen…jag tror på 

gengångare och spöken och så. Men det är nog mycket rädslan som gör att man tror på 

det. (B) 

- Det pratas så mycket om sånt nu. Men det är rätt konstigt…man tror på andar, men inte 

på utomjordingar. Men andar och sånt, det tror jag finns överallt. (A) 

Hur ser ni på magi? Finns det några magiska ritualer eller föremål som ni använder er 

av? 

Alla blir mycket tysta. Ingen verkar vilja tala om magiska föremål eller ritualer. 

- Jag har faktiskt en drömfångare, eller ett vindspel är det egentligen, erkänner B efter en 

stund. Det ska skydda mig mot onda andar.  

- Jag måste spotta tre gånger om jag ser en likbil eller en svart katt. Och A-brunnarna! De 

måste undvikas! (A flinar åt sitt eget beteende) 

- Jag tror att man använder sig av magi för att man inte riktigt orkar hantera stress och 

så. När man inte orkar med, så letar man efter lösningar i magin. Magin är nog väldigt 

viktig för oss människor. Man vill kunna göra något åt saker själv om man har problem, 

hänga upp en drömfångare för att kunna sova bättre och så. Små saker som går snabbt 



att fixa själv. Man har inte riktigt tid med religiösa ritualer, som att gå i kyrkan och så 

idag, funderar B. 

- Jag har tatueringar, en som betyder ”ödet”, och en ”ying & yang” som ska ge balans i 

livet. Jag tror ju på att de påverkar mig och mitt liv! (A talar om sig själv med en ironisk 

glimt i ögat) Jag tror att allt i livet är ödesbestämt.  

- Fast jag tror att man kan välja eller påverka sitt öde till viss del, påpekar B med viss 

skepsis. 

- Joo…men ödet har redan bestämt ungefär hur ditt liv ska se ut, sen finns det kanske 

olika vägar att ta, föreslår A. 

- När unga människor dör så är det ödet. De var klara med sin uppgift i det här livet. Det 

är hemskt att säga det, men samtidigt är det ju en tröst. (B) 

- Deras tid i det här livet var slut, men de finns någon annanstans, säger A filosofiskt. 

Apropå tid (vänder sig till B), du sa att vi inte har tid numera att gå i kyrkan och så. 

Vad tror ni att vi använder den tiden [som vi förr använde till religionen] till istället?  

- Jobbar, pluggar. Eller gör nåt kul, shoppar eller så. (B) 

- Umgås med familjen och vänner. Går på bio, kanske. Tränar, föreslår A 

- På söndagen är man bakfull eller åker till IKEA!, skrattar B i skämtsam ton. 

- Det är ju hemskt egentligen!, säger A bestört. Alla åker till IKEA istället för att gå i 

kyrkan! Och att fler och fler affärer har öppet, till och med på julafton! Det tycker jag är 

för mycket… 

      Men söndagen är ju ändå fortfarande en vilodag, då man inte behöver göra nåt. När jag 

      konfirmerades gick man ju i kyrkan ett antal söndagar och det var rätt så skönt att sitta 

      där, faktiskt. Vilsamt. Man gjorde ju det [konfirmerades] för att kompisarna gjorde det.  

När du (vänder sig till B) shoppar istället för att gå till kyrkan, är du ute efter nåt 

speciellt då? Jag tänker på i förra veckan när min son skulle få nya skor; han ville 

absolut ha Pumaskor… 

- Jag vill också ha såna!! Röda, de med höga skaft. De är så fina…(A ser längtansfull ut). 

Men de är ju skitdyra!, förfasar hon sig. 

Det finns ju andra märken, som ser likadana ut och har samma kvalitet, men som 

kostar mycket mindre. 

- De är inte riktigt lika snygga…men jag har faktiskt funderat på att köpa ett par andra, 

utan märke. (A) 

- Ja, inte med nåt annat ”b-märke” ! Jag skulle aldrig vilja köpa ett par skor som det till 

exempel står ”Lejon” på. Hellre inget märke alls. Denna jackan (C håller upp ärmen på 



sin jacka) liknar Canada Goosejackorna och den hade ett liknande märke när jag köpte 

den, men det har jag sprättat bort. Det ser så töntigt ut, att ha ett märke som inte är det 

äkta, kvider C 

- Jag vet folk som gör tvärtom, sprättar bort lappen på [uttjänta] Leejeans och syr på den 

på ett par billiga jeans, bara för att de ska se dyrare ut. Det är ju att gå lite väl långt! (B 

ser ytterligt indignerad ut) 

- Man ser ju ändå på modellen att det inte är Lee! , utbrister C, med rösten full av fasa.  

- Det hade nog inte jag sett. Eller, det beror nog på om det var jeans eller skor, eller…(A) 

- På Levisjeans ser man det på bakfickorna. Fast de är ju inte alls inne längre. (C har 

koll) 

- Nä, för några år sen skulle alla ha Levis, men nu är det Lee som gäller. (B är inte heller 

hon helt vilse i modedjungeln) 

- Vet ni att det fanns något som kallades ”bonna-Levis”? De hade orange lapp istället för 

röd…(C riktigt skruvar på sig, kanske vid blotta tanken på att bli avslöjad i ett par 

”bonna-Levis) 

- Det är därför det är bättre utan märke om man inte har råd med märket. Om man till 

exempel har Pumaskor, så vet alla vad de kostar och att jag har gott om pengar som kan 

lägga ut så mycket,  men man har ett billigare märke så vet alla att de kostar 199 på 

SkoDej. Har man inget märke så finns det inget pris att hänvisa till. (B löser 

pengaproblemet för de mindre bemedlade) 

Men Levisjeansen, då? De kostar väl fortfarande rätt mycket, fast de inte är ”inne” 

längre? 

- Jaa…det förstås…Men i ett par Diesel för tolvhundra spänn är du alltid accepterad, 

överallt! , tipsar B. 

Varför är det så viktigt att ha märkesplagget, eller att i alla fall inte vara ”bonnig” eller 

ute? 

- Jag tror att det handlar om status, att andra ska se att jag har pengar, konstaterar B 

krasst. 

- De ska i alla fall inte tro att jag har köpt en piratkopia och tror att det inte syns. 

Pinsamt! (C skruvar på sig lite till) 

- Men jag tror inte att det är för att man vill tillhöra en viss grupp…på högstadiet var det 

kanske så, men nu…nää… Jo, omedvetet är det nog så i alla fall. Man vill ju inte vara 

för annorlunda, funderar A. 

Till sist; tror ni att vi människor behöver ha en tro på något? 



- Ja. Tron hjälper en att leva vidare när till exempel en anhörig dör. (A) 

- När en anhörig, eller man själv, är riktigt svårt sjuk, eller om man har andra stora 

problem, tror jag att man kan bli lite ”smygreligiös”. Men det går över när personen sen 

blir frisk eller problemen löser sig, menar den praktiska B. 

- För mig var det inte så. Jag blev inte mer religiös när min pappa dog, inte alls. Men jag 

tror att han är med mig fortfarande. (C) 

Som en slags skyddsängel? 

- Jaa…(C) 

A avslutar med orden: 

- Vi måste ha något att tro på. Utan tron kan man inte leva. 

 

  

  
 



Bilaga 2 
 
Åhus 040325 
 
Hej! 
Här kommer lite information om vår undersöknings syfte och några frågor att fundera kring. 
 
Problemformulering: Har religionens funktion ersatts i människors liv? I så fall av vad? 
 
Undersökningens syfte: Vi vill belysa religionens funktion i människors liv, både historiskt 
och (kanske framförallt) i dagens sociala kontext. För att kunna säga något om religionens 
funktion, vill vi även försöka finna något av religionens, eller åtminstone trons essens, eller 
”kärna”. 
 
Vår ena utgångspunkt för undersökningen är det faktum att Svenska kyrkan ”tappar” 
medlemmar, både som en följd av åtskillnaden från staten, men också som en följd av ett  
alltmer sekulariserat samhälle.  
 
Vår andra utgångspunkt är en hypotes om att människan behöver någon form av tro i livet, att  
vi inte klarar av att leva i ett helt och hållet rationaliserat och vetenskapligt bevisbart 
samhälle. 
 
Intervjufrågor 
 
Nedan följer de fyra frågor som vi gärna vill diskutera kring. 
 

• Vad anser ni att det beror på att Svensk kyrkan ”tappar” medlemmar? 
 

• Vilken funktion tror ni att kyrkan har för människor idag? Vilken funktion hade den 
för, låt säga, hundra år sedan? Har kyrkans funktion förändrats? På vilket sätt? 

 
• Finns det något annat, som tagit över kyrkans roll/funktion? I så fall vad? 

 
• I det rationella, vetenskapspräglade samhälle som vi lever i idag, hur kan det komma 

sig att människor ändå tror på något som inte kan bevisas? 
 
 
Vi tackar för att ni vill medverka i vår undersökning, och vi ses på onsdag! 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Kristina Kryger och Petra Landerberg, SOD 100, institutionen för beteendevetenskap. 
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