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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till samfunden som tog tiden att ställa upp på våra intervjuer. Det har 

gett oss en stor mängd material som har varit både intressant och absolut nödvändigt för att 

vår uppsats skulle kunna genomföras. Tack till Jehovas, Adventistkyrkan, Pingstkyrkan samt 

Svenska Kyrkan i Kalmar, för ert bidrag till denna uppsats. 

Ett stort tack även till Roland Hallgren, som fungerade som en utmärkt handledare. Han har 

gett oss stöd, kritiskt granskat, gett oss ständig feedback och synpunkter under arbetets gång. 

Vilket har bidragit till att vi också känner att uppsatsen blivit betydligt bättre.  

Tack! 
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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att studera varför människor väljer att gå med i ett samfund. 

Undersökningen är gjord i Kalmar stad och empirin bygger på kvalitativa intervjuer från 

representanter inom de olika samfunden. Målsättningen är att skapa en förståelse för de olika 

samfundens organisationer och studera huruvida människor ser sig som sekulariserade eller 

ej. Det har också varit vår avsikt att studera medlemmarna och deras aktivitet i de olika 

samfunden, samt avgöra huruvida sekulariseringen påverkat deras intresse för samfunden. 

Våra förhoppningar är att studien bidrar till att diskussioner kan uppkomma ur resultatet.  

Resultatet i vår undersökning visar på en ökad andlighet hos människor i Kalmar stad. 

Ökningen kan ses som en motsägelse till sekulariseringen och tyder på att samhället idag är 

mer öppet mot religiösa samfund. Man kan se tydliga resultat på att samfunden har gjort små 

betydelsefulla förändringar för att kunna nå ut till dagens samhällsmedborgare, utan att ha 

förändrat sina grundpelare i någon större utsträckning. Man kan se att respekten för 

samfunden i Kalmar stad har ökat. 
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1 Inledning 

 

Detta inledande kapitel kommer att vara till hjälp för att få en förståelse för det som 

studerats. En bakgrund kommer att ges av ämnet, sedan ledas vidare till problemdiskussion 

och problemformulering, för att till slut kunna beskriva vårt syfte till uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle finns det en nästan outtömlig bank av information och livsåskådningar som 

varje individ själv måste ta ställning till. Denna till synes, övermänskliga uppgift, att hitta just 

sitt samfund blir därför problematiskt. Att välja ett samfund är ingen enkel uppgift. Flera 

försök att förklara fenomenet har skett. Redan på 1800 - talet så talade Karl Marx, en av 

grundarna till sociologin, om religionen som ett ”opium för folket”, där Marx grundade sina 

teorier om religionen som ett resultat av en avsaknad till något, fysiskt, psykiskt eller socialt, 

så kallad deprivation. 1 

Så varför väljer man just ett specifikt samfund? Den socialiseringsprocess som förekommer i 

samhället idag är avgörande i den aspekten att den ger en förklaring till varför vissa religiösa 

samfund lyckas bibehålla sina medlemsantal. Att följa den normativa livsstilen är betydligt 

enklare än att vandra mot strömmen. Idag är med största sannolikhet familjen och släkten det 

mest formgivande socialiseringsverktyget. Valet av partner har också visat sig vara en starkt 

bidragande faktor. De senaste 20 åren har man sett en ny konkurrent som slagit sig in på 

marknaden, nämligen framgångsfaktorn.2 

Religionens roll i samhället har blivit debatterad under en längre tid i Sverige. Vi rör oss 

ständigt mot att bli mer och mer sekulariserade och det är en trend som visar på en stadig 

utveckling sedan 1980-talet. I Sverige har staten varit skiljd från kyrkan sedan år 2000 vilket 

är en del av denna sekularisering. Samtidigt sker en annan typ av sekulariseringsutveckling, 

nämligen den på individnivå. Den berör istället den enskildes religiösa agerande. Allt fler 

individer i Sverige ser sig själva som denominationer det vill säga att deras syn på sin egen tro 

inte innefattar absoluta sanningar.3  

                                                 
1 Furseth. I, Repstad, P. ”Religions sociologi – en introduktion” sid.151-152. 
2 Ibidem sid. 152-165. 
3 Hagevi, M. ”Sakralisering efter sekularisering” http://www.som.gu.se/bocker/land/063-072.sep.pdf sid.1 
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Medlemmarna i Svenska Kyrkan har exempelvis minskat med ca 14 % på 35 år. År 2007 var 

74,3 % av den Svenska befolkningen medlemmar. Det är alltså inte brist på medlemmar som 

är avgörande i den sekulära utvecklingen utan ställningstagandet till religionen. 4 Studier som 

gjorts visar däremot på att det främst är antalet människor som sällan besöker gudstjänster 

som faktiskt minskar kontinuerligt, medan antalet mer aktivt religiösa utövare som till 

vardags infinner sig i kyrkan förblir stabilt.5  

Någon trend som visar på att samfunden skulle öka ser inte Magnus Hagevi som är 

universitetslektor på Växjö universitet. Det allmänna intresset för aktiv religionsutövning har 

minskat och det gäller för samfunden att finna nya infallsvinklar.6 För att skapa ett nytt 

intresse för aktiv religionsutövning krävs nya åtgärder, vilket också till en viss grad har skett i 

och med de liberala åtagandena som till exempel Svenska Kyrkan har gjort. Det kommer att 

bli spännande att följa denna utveckling i framtiden för att se huruvida de lyckas eller ej.  

1.2 Problemdiskussion 

Man skulle kunna tro att det religiösa intresset är mättat i Sverige, men enligt Furseth och 

Repstad, religionssociologer, saknar vi inte religiositet i dagens samhälle.7  

1.3 Problemformulering 

Problemdiskussionen bygger på följande grundfrågor:  

• Har andligheten minskat i samfunden vi studerar? 

• Vilka är de avgörande faktorerna till varför man väljer ett samfund? 

• Har samfundets arbete förändrats med tiden i det sekulära samhället? 

 

 

 

                                                 
4 Svenska kyrkan. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=23758&refdi=23673 
5 Hagevi, M. ”Sakralisering efter sekularisering” http://www.som.gu.se/bocker/land/063-072.sep.pdf sid.2 
6 Ibidem, http://www.som.gu.se/bocker/land/063-072.sep.pdf sid.8 
7 Furseth. I, Repstad, P. ”Religions sociologi – en introduktion” sid.178. 
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1.4 Syfte och mål 

Syftet med undersökningen är att studera den individuella sekulariseringsprocessen i Kalmar 

stad. Genom intervjuer undersöks huruvida detta har påverkat medlemmarnas aktivitet och 

intresse för det andliga.  Dels studera hur samfunden jobbar i ett sekulärt samhälle. 

Målsättningen är att väcka ett intresse för diskussioner och nya studier inom ämnet. 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att begränsa oss till Kalmar stad som undersökningsområde. Anledningen till detta 

är dels att det ger en samlad bild av de kristna samfunden vi berör i Kalmar, men också av 

rent praktiska skäl. Avgränsningen ger ett intressantare resultat eftersom utgångsläget, 

arbetslöshet med mera, är i stort detsamma för alla samfunden. Detta skulle variera ifall 

undersökningen sträckte sig utanför Kalmar.  

Möjligheten till ett personligt möte var också avgörande i denna begränsning. Samtliga 

samfund känner till att vi studerar på högskolan i Kalmar. Vidare så begränsade vi oss genom 

att enbart studera samfund med kristendomen som fundament. Fördelen med att avgränsa oss 

till Kalmar är att nya studier på samma samfund kan utföras i framtiden. Då kan man 

undersöka huruvida förhållandena har förändrats inom dessa samfund.  
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2 Metod 

 

Detta kapitel beskriver de metoder vi använt oss av, hur vi har använt oss av data och 

material till uppsatsen samt hur urvalet av representanter har gått till. I slutet av kapitlet så 

diskutera vi uppsatsens validitet.  

 

2.1 Undersökningsansats 

Vårt tillvägagångssätt i uppsatsen har en abduktions grund. Med detta menas att den bygger 

på både induktion och deduktion. Fördelen med denna metod är att vi inte behöver köra fast i 

vare sig ett induktivt eller deduktivt arbetssätt. Att jobba induktivt har sina för- och nackdelar, 

där man med hjälp av undersökningar kan formulera en teori utan att ha tillgång till tidigare 

information. Nackdelen är att teorin blir specifik för den situation man har studerat och kan 

därför sällan ses som en generell förklaring. Forskaren är också indirekt påverkad av egna 

tankar vilket inverkar på resultatet. 8 

Den deduktiva delen i vår uppsats blir att bevisa vår hypotes med hjälp av tidigare 

information samt hypoteser som uppstått från dessa. Problem som uppstår är att tidigare 

forskning också styr det man undersöker vilket kan bidra till att det egna sökandet avtar. 

Däremot så har vi möjlighet att studera det specifika fallet i vår uppsats och utifrån detta 

stärka vår hypotes om närområdet.9 

Att arbeta abduktivt blir därför till en fördel i vårt syfte. För att fylla de luckor som finns i vår 

kunskap så använder vi oss av intervjuer. Detta explorativa arbetssätt ger oss information som 

sedan kan användas för att belysa det specifika området. Det ger oss möjlighet att beskriva 

fenomenet som det ser ut just nu, denna typ av undersökningsmetod är deskriptiv.  

                                                 
8 Patel. R, Davidson. B, ”Forskningsmetodikens grunder” sid. 24. 
9 Ibidem, sid. 23. 
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Det är vanligt att man använder sig av främst en metod i en undersökning men i vårt fall så 

har båda visat sig vara det bästa alternativet. Delvis möjligheten att få utforska ett nytt 

område, samt att beskriva detta utifrån insamlad information.10   

Det är inte så enkelt att mäta speciella egenskaper inom beteende och samhällsvetenskaperna, 

därför att det är svårt att göra en definierbar stödjepunkt som är entydig för undersökningen.11 

Det som avgör om själva mätningen är användbar eller ej är ifall forskaren fått en trovärdig 

bild av en viss variabel vilken man testat att kvantifiera. Detta uttrycks i olika grader av 

överensstämmelser, nämligen identitet eller likhet mellan verklighet och mätresultat.12  

2.2 Undersökningsmetod 

Vid insamlandet av data finns det ett flertal olika metoder man kan använda sig av som 

kliniska intervjuer eller fältintervjuer. Den vanligaste intervjumetoden är den så kallade 

fältintervjun, där intervjuaren besöker informanten i dennes hem eller arbetsplats.13 I de 

kliniska intervjusituationerna blir informanterna inbjudna till olika institutioner.  En intervju 

kan också ske via telefonsamtal vilket inte är helt ovanligt.14  

Intervjumetodiken är för samlandet av information valid, flexibel men även krävande. Hur 

intervjuaren väljer att genomföra samtalet med informanten beror på vilken typ av samtal 

han/hon vill ha. Man kan använda sig av ostrukturerade intervjuer där olika 

problemsituationer och teman kan stå till grund för samtalet. Motsatsen till detta kallas för 

strukturerad intervju. När intervjuaren använder denna metod utgår man från en guide som 

styr intervjun. Även fasta frågor och svarsalternativ är tänkbara alternativ.15 

Det är en stor skillnad på att besvara frågor där man själv känner att man har någonting att 

vinna till exempel en person som söker läkarvård för en sjukdom svarar givetvis uppriktigt på 

alla frågor som läkaren ställer. Det vi måste göra är att motivera våra intervjuobjekt till att 

                                                 
10 Patel. R, Davidson. B, ”Forskningsmetodikens grunder” sid. 12. 
11 Befring. E, ”Forskningsmetodik och statistik” sid. 60. 
12 Ibidem, sid. 60. 
13 Patel. R, Davidson. B, ”Forskningsmetodikens grunder” sid. 69. 
14 Befring. E, ”Forskningsmetodik och statistik” sid. 69. 
15 Ibidem, sid. 69. 



  Metod 

6/33 

besvara våra frågor ärligt och utförligt. Vi valde att gå ut tidigt och förklara för våra tilltänkta 

informanter syftet med intervjun samt ge dem frågorna som skulle användas. 16 

Intervjuaren kan även ställa frågor och ta hjälp av visuella hjälpmedel, i form av bilder eller 

filmer. Oftast använder man sig av ord, alltså verbala upplägg eller eventuellt tester.17 Den 

utmaning som vi stått inför är hur vi ska lägga upp intervjuerna samt hur vi ska göra för att få 

ut så mycket information som möjligt från våra informanter. Ett sätt är att bygga upp de olika 

situationerna på informanternas villkor. På så sätt stärker detta reliabiliteten och validiteten, 

eftersom informanten får chansen att svara fritt med egna ord. 18  

Vi måste vara vaksamma inför de olika situationerna som kan uppstå, detta motverkas genom 

att ställa redan klara frågor.19 Vi har inte formulerade svarsalternativ eftersom detta kan bidra 

till minskad reliabilitet. Till viss del måste vi ge informanten ett spelrum, så vi inte styr 

intervjun för mycket. För att få både hög reliabilitet samt validitet bör vi eftersträva att 

intervjun innehåller både allsidiga frågor och svarsalternativ.20 

Vi har till vår undersökning valt att göra en fältintervju där vi besöker informanten i dennes 

miljö. Frågorna som vi kommer att ställa är på förhand strukturerade, detta för att vi skall 

kunna ha ett genomgående formellt samtal med informanten. På detta sätt får informanten 

möjlighet att studera frågorna innan vi håller intervjun, och kan då ge mer uttömmande svar 

vid intervjutillfället. Vi har valt frågor som inte är låsta vid någon specifik kontext. Problem 

som kan uppstå är att vi kan få utsvävande svar då vi inte vill styra intervjun allt för mycket.21  

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Empirisk undersökning 

Kvalitativ och kvantitativ är viktiga vetenskapliga begrepp, termerna syftar på vilken typ av 

data som skall inhämtas, eller nyttjas. Skulle forskaren använda sig utav siffror så blir 

forskningen kvantitativ. En kvalitativ undersökning rör egentligen allt som inte har med 

statistik att göra, det kan röra sig om färger, föreställningar eller uppfattningar. Numera 

                                                 
16 Patel. R, Davidson. B, ”Forskningsmetodikens grunder” sid. 70. 
17 Befring. E, ”Forskningsmetodik och statistik” sid. 69. 
18 Ibidem, sid. 70. 
19 Ibidem, sid. 70. 
20 Ibidem, sid. 70. 
21 Ibidem, sid. 69. 
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försöker många forskare avstå ifrån att använda sig av ordet data, nu för tiden används istället 

termen empiriskt material.22  

De frågor som vi valt att ställa under våra intervjuer är de som ligger till grund för vår 

undersökning. Meningen är att vi skall kunna jämföra svaren mellan de olika samfunden och 

på så sätt få ett övergripande underlag. Därför väljer vi att ställa samma frågor till alla 

intervjupersoner.23 Frågorna som vi ställer har med olika föreställningar om ett aktuellt 

fenomen att göra. Det vi gör är att jämföra de olika samfunden och hur de ser på dagens 

sekularisering. Frågorna berör därför de olika samfundens trosföreställningar samt hur de 

diskuterar religionens roll i samhället idag.  

Frågorna är delvis till för att fördjupa vår kunskap om hur de olika samfunden fungerar men 

också huruvida de anser sig ha påverkats av just sekularisering. Det skall nämnas att vår 

undersökning och intervjufrågor inte är stängda, vilket innebär att vi inte förväntar oss ett 

entydigt svar, utan att det finns utrymme för olika svar och följdfrågor. Dels för att få veta var 

personen som intervjuas står och framförallt var samfundet står i frågan. Detta också kan vålla 

ett problem då vi kanske inte kan jämföra vissa svar med andra. Vi gör så för att inte styra 

intervjuerna utan för att vi ska få så ärliga svar som möjligt.24 

Med tanke på att vår undersökning grundas i stort av intervjuer kommer vi även att behandla 

redan skrivet material, i avsikt att jämföra de svar vi får under själva intervjuerna. Jämförelsen 

kommer att ske mellan intervjusvar och text men även också texter emellan, alltså en 

komparativ undersökning.25 

2.3.2 Val av undersökningsobjekt 

Vi har valt att arbeta med Kalmar stad som närområde i vår undersökning och därför också 

valt samfund som alla har förankring i denna region. Samfunden är Svenska Kyrkan, Jehovas 

vittnen, Adventistkyrkan, samt Pingstkyrkan. De kommer att i uppsatsen markeras med en 

symbol som gör dem anonyma för läsaren, symbolerna kommer att vara W, X, Y samt Z. 

Informanterna i våra intervjuer är nyckelpersoner inom respektive samfund, därav är vi 

medvetna att de i vissa tillfällen kan svara utifrån personliga uppfattningar. Dessa personer är 

                                                 
22 Rosenqvist. M, ”Uppsatsens mystik” sid. 34. 
23 Ibidem, sid. 72. 
24 Ibidem, sid. 72. 
25 Ibidem, sid. 78. 
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goda representanter för samfundens åsikter i de olika frågorna. Tillgången på samfund och 

delvis intresset från samfunden har också varit en bidragande faktor för oss att välja dessa. 

2.3.3 Analysmetod 

Kvalitativa analysmetoder har ingen grundläggande struktur på bearbetningsfasen. Det är inte 

ovanligt att forskare har egna varianter på hur de hanterar materialet de har anskaffat. Patel 

och Davidson, lärare vid universitetet i Linköping, talar om att varje enskild kvalitativ 

undersökning kräver sin egen metod. Det är dessutom viktigt att man som kvalitativ forskare 

har en kritisk grundsyn och en god överblick eftersom det krävs ständiga reflektioner. 26 

Analysen består av att bearbeta det material vi har erhållit under intervjuerna. Detta sker först 

genom att, vi efter intervjutillfället, transkriberar materialet från ljudupptagningen till text. 

Fördelen att jobba med kvalitativa undersökningar är att man kan använda sig av en 

fortlöpande analys.  

Detta förhållande ger två klara fördelar. För det första så kan man ändra på sitt 

tillvägagångssätt ifall man upptäcker brister, och för det andra så väcker det nya idéer till hur 

man skall fortgå. Vidare förklarar Patel och Davidson att balansen mellan material och de 

egna kommentarerna är direkt avgörande för läsaren. 27 

2.4 Studiens tillförlitlighet 

Studiens validitet och reliabilitet är i samverkan med varandra avgörande för studiens 

tillförlitlighet. Studiens tillförlitlighet kan vidare presenteras genom att påvisa hur stabilt 

systemet är i förhållande till slumpmässiga påverkningar. 28 

2.4.1 Validitet och reliabilitet  

Att säkerställa validiteten i en kvalitativ undersökning innebär att man studerar det man avser 

att undersöka. Patel och Davidson visar på att detta sker bäst genom att ha en god teoretisk 

grund, en väl fungerande metod, samt precision vid bearbetningsfasen.  

 
                                                 
26 Patel. R, Davidson. B, ”Forskningsmetodikens grunder” sid. 118. 
27 Ibidem, sid. 119-120. 
28 Ibidem. sid. 101-102. 
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Reliabiliteten skall istället avgöra huruvida undersökningen kan genomföras vid ett annat 

tillfälle eller av en annan person och ändå uppnå samma resultat. Vid en kvalitativ 

undersökning är inte detta alltid möjligt då flera faktorer påverkar resultatet. Patel och 

Davidson betonar att varje intervju innefattar en unik situation och att det är fullt möjligt att 

deltagaren ändrar åsikt om ämnet. 29  

Då vi höll våra intervjuer deltog båda två vid samtliga tillfällen, det innebär att vi har 

möjlighet att diskutera materialet och intervjun för att inte förbise relevant information. För 

att bibehålla reliabiliteten så användes samma frågor vid samtliga intervjuer. Dessutom så 

bidrar den kvalitativa studien till att vi har möjlighet att vid intervjutillfället förklara frågorna 

ytterligare, ifall behovet uppstår, vilket ökar studiens validitet.  

2.4.2 Forskningsetik 

Grundläggande för all forskning är att bejaka individernas säkerhet, vilket benämns som 

individskyddskravet. Individerna som deltar i undersökningen får aldrig utsättas för psykisk 

eller fysiskt våld, kränkningar eller förödmjukelse. Utöver detta finns det fyra allmänna krav 

inför exempelvis en intervju. 30 

Dessa är, informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att vi som forskare måste informera våra deltagare om syftet och 

deras roll i vår undersökning. Samtyckekravet innebär att deltagaren själv har rätten att 

bestämma sin medverkan i undersökningen. Då individen är under 15 år krävs föräldrarnas 

eller vårdnadshavarens tillåtelse. I vår undersökning är samtliga deltagare över 18 år. 31 

Konfidentialitetskravet går ut på att det införskaffade materialet hanteras på ett professionellt 

sätt. Personuppgifter och andra känsliga uppgifter skall vara omöjliga för utomstående att få 

ta del av. Vid tillfällen med känsligt material bör ett kontrakt gällande tystnadsplikt 

upprätthållas för individens trygghet. Det sista av de fyra nämnda är nyttjandekravet. 

Nyttjandekravet innebär att material som framkommit enbart får användas i 

                                                 
29 Patel. R, Davidson. B, ”Forskningsmetodikens grunder” sid. 103. 
30 Vetenskapsrådet, sid. 7. 
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf 
31 Ibidem, sid. 7– 9.  
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forskningssammanhang och det får inte användas eller lånas ut till andra intressenter eller 

ändamål. 32 

Vid undersökningar är det viktigt att deltagarna känner sig väl till mods inför intervjun, och 

detta sker enklast genom att informera dem om tillfället. Vi valde att först gå ut till de olika 

samfunden och presentera oss för att skapa en personlig kontakt med de berörda och sedan 

informera dem om syftet till intervjun. Därefter höll vi kontakt med personerna genom mail 

och telefon för att bestämma tid och plats. 33 

Det är betydelsefullt att människorna i våra studier får förtroende för oss, och att de vet att vi 

hanterar uppgifterna som tillkommer på ett korrekt sätt. Genom att i förväg påpeka att 

materialet används enbart i uppsatsens syfte, vilket innebär att deltagarna får ett positivt 

intresse för intervjun. Att erbjuda dem anonymitet var inte aktuellt eftersom vi använde oss av 

personliga intervjuer.  

Under intervjun är det viktigt att reflektera över hur man själv agerar som intervjuare. Patel 

och Davidson betonar vikten av att upprätthålla en professionell hållning under intervjun och 

tänka på att man använder mer än ord i en konversation. Man skall därför passa sig för att inte 

kritisera individen under intervjun då detta leder till ett defensivt ställningstagande. 34 

2.5 Källkritik 

Vid kvalitativa undersökningar är det viktigt att vara källkritisk till det material man fått. 

Personen eller personerna som medverkar vid intervjun kan mycket möjligt ha ändrat 

uppfattning eller besvarat frågorna ur ett egenintresse, vilket gör att vidare studier kan få 

varierande svar. Det är dessutom en risk med att använda öppna frågor vid en intervju även 

fast det finns strukturerade frågor förberedda. Risken består av att det är enkelt att glida in på 

sidospår som bidrar till att man kan ses som inkonsekvent och att det insamlade materialet blir 

svårt att analysera.  

Därför är det viktigt att den eller de personerna som genomför intervjun är väl förberedda vid 

tillfället, håller sig inom de ramar som för ämnet är relevanta. På grund av utbudet av 

                                                 
32 Vetenskapsrådet, sid. 12-14. 
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf 
33 Patel. R, Davidson. B, ”Forskningsmetodikens grunder” sid. 71. 
34 Ibidem, sid. 70. 
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religiösa samfund samt intresset från de i Kalmar vi kontaktat har vi begränsat oss till fyra 

olika samfund. Detta kan ses som ett bristande underlag för en generalisering. Men samtidigt 

kan detta förhållande skapa ett ökat intresse för ämnet och för vidare studier, där man kan 

utföra ytterligare undersökningar på dessa samfund och studera förändringar. 

Det är viktigt för oss att vara vaksamma och ödmjuka inför de svar som informanterna kan ge 

vid intervjutillfällena. Då vi har ändrat uppsatsens syfte efter hand så kan vi inte heller begära 

av informanterna att deras svar skall vara så pass uttömmande som vi i tidigare skede tänkt 

oss. Däremot så har samma typer av följdfrågor uppkommit vid samtliga intervjuer vilket 

underlättat för oss att få en fylligare bild av det vi avsett att undersöka.  

Under en av intervjuerna blev vi ombedda att inte uppta intervjun på band, vilket vi givetvis 

respekterar men det bidrog också till att en hel del av informationen som gavs förlorades. 

Däremot fick vi möjligheten att kontakta samfundet igen ifall frågor eller ytterligare 

information behövdes, vilket gav oss möjlighet att fylla i eventuella luckor.  

Vi har mestadels använt oss av litteratur som vi anser är relevant för vår undersökning. Vi är 

medvetna om att en del litteratur kan kännas omodern men i sammanhanget har det varit 

nödvändigt att nyttja dessa källor. Litteraturen vi syftar på är här Ringgren samt Kallenberg 

med flera. Eventuellt skulle ytterligare en källa till sekulariseringsteorin presenteras då Steve 

Bruce kan ses som partiskt i sitt verk, ”God is dead”, någonting vi är medvetna om.
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3 Teori 

 

Detta kapitel skall presentera tidigare forskning och teorier om det aktuella ämnet. Skälet är 

att få en bakgrund till tidigare studier, vilket kommer att underlätta förståelsen för ämnet.  

 

3.1 Det grundläggande andliga behovet 

Inledningsvis så bör vi definiera begreppet andlighet och hur vi ämnar använda oss av 

begreppet i denna uppsats. Vi kommer att använda oss av nationalencyklopedin definition av 

andlighet: 

”Andlighet, begrepp som har blivit vanligt sedan 1990-talet och som närmast återger det 

engelska ordet spirituality. Begreppet andlighet avser mänskliga icke-materiella strävanden, 

som inte med nödvändighet är religiösa.” 35 

Har människan någonting som ett grundläggande andligt behov? Om vi tittar tillbaka på 90- 

talet i Sverige så genomfördes en undersökning i Skandinavien, som här benämns som EVS, 

om människors attityder till religion. Resultatet från EVS - studien visar att endast 15 % av 

Svenskarna trodde på en personlig Gud. Det intressanta i resultatet är att enbart 20 % av 2003 

tillfrågade uppgav att de inte trodde på någon typ av livskraft eller andlig makt. 36 

Resultatet innebär att 80 % faktiskt trodde på ett högre väsen på 90 –talet. Kallenberg m.fl. 

problematiserar även huruvida man mäter religiositet. Alla resonerar vi vanligtvis olika inför 

en frågeställning. Med det sagt så utesluter det inte att frågorna som användes vid EVS – 

studien faktiskt är konstruerade på ett sådant sett att feltolkningar har uppkommit, någonting 

Kallenberg med flera finner stöd för hos den finska religionssociologen Susan Sundback.37 

 

 

                                                 
35 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/andlighet 
36 Kallenberg. K, M.fl. “Tro och värderingar i 90-talets Sverige” sid. 60. 
37 Ibidem, sid. 61. 
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Men hur uppstår då det religiösa tänkandet? Enligt Kallenberg med flera finns flera belägg för 

att katastrofer bidragit till att människor söker sig till kyrkor eller utför religiösa handlingar de 

i vardagen inte utför. Kallenberg med flera nämner att efter Estonia katastrofen 1994 så var en 

fjärdedel av Sveriges befolkning mer religiöst aktiva. 38 I samtal med W så ponerade W att 

den ekonomiska krisen i Sverige också skulle bidra till ett ökat religiöst engagemang. 39  

Innebär nu detta att människor i grund och botten faktiskt har ett religiöst intresse och behov 

som inte uppkommer vid olika tragedier i livet? Är människan andlig från födseln? Enligt 

Helmer Ringgren är detta inte fallet. Det existerar ingenting sådant som en religiös instinkt, 

Ringgren kopplar samman begreppet instinkt som någonting man har med sig vid födseln, så 

som grundläggande behov av föda. Ringgren diskuterar istället möjligheten till att den 

religiösa längtan grundar sig i en kombination av miljö och arv.  

Han talar istället om behov eller drivkraft, där ett av de grundläggande målen är att finna 

trygghet. Men Ringgren utesluter inte att det finns andra faktorer som kan generera samma 

tillfredställelse och att religionen därför bara är ett redskap. Däremot har religionen flera 

verktyg i sin verktygslåda.  40 

3.2 Sekularisering eller desekularisering 

Beroende på vem man talar med så får man olika svar på om världen är sekulariserad eller 

inte. Eller än viktigare: är människor verkligen påverkade av just sekularisering? Det vi först 

måste göra är att besvara den grundläggande frågan, vad som egentligen menas med 

sekularisering. Synen som de flesta har på begreppet är relativt vag, eftersom man inte bara 

kan se termen som en del av en politisk plattform, därför att den inte enbart bygger på att stat 

och kyrka är åtskiljda.41  

Steve Bruce menar att det inte finns enbart en sekulariseringsteori, utan det finns en samling 

olika förklaringar till termen som alla stämmer till viss del. I denna studie kommer vi att 

undersöka den individuella sekulariseringen. Vilket vi kommer att beröra längre fram. 42  

 

                                                 
38 Kallenberg. K, M.fl. “Tro och värderingar i 90-talets Sverige” sid. 61. 
39 Intervju med W, den 15 april 2009. 
40 Ringgren. H, “Religionens form och funktion” sid. 97. 
41 Berlinerblau. J, “The secular bible” sid. 7. 
42 Bruce, S, “God is dead” sid. 1-2. 
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Den moderna världen bidrar till svårigheter för religionens roll. Modernismen är vad Bruce 

kallar för mångfacetterad, detta innefattar såväl industrialismen som omvandlingen från by till 

stad. När ett samhälle går från att vara just ett samhälle till stad bidrar det till individualism, 

vilket också ses som ett problem för religionens funktion där gemenskap är en viktig aspekt.43 

Dessa ovan nämnda faktorer bidrar även till något som man kallar för rationalisering. Denna 

förekommer i både tanke samt social organisation.44 

Sekulariseringen bidrar till många åsikter och ställningstaganden. Peter L. Berger, professor i 

sociologi, menar att antagandet att vi lever i en sekulariserad värld är mer eller mindre falskt. 

Han menar att om än med vissa undantag, är världen lika eller till och med mer religiös idag 

än tidigare. Detta innebär enligt Berger att all litteratur som finns om just 

sekulariseringsteorier är felaktig.45  

Berger menar att termen sekulariseringsteori kommer från arbeten och skrifter från 50 – och 

60 talet, men att man faktiskt kan spåra det tillbaka så långt som upplysningstiden. Han 

påpekar att själva grundidén är ganska enkel. Modernismen leder till en nedgång av religiöst 

behov, både i mentala såväl som sociala aspekter.46 Berger menar att denna nyckelidé är 

inkorrekt. Han menar att modernismen till viss del har bidragit till att sekulariserade delar i 

världen har uppstått. Detta har bidragit till att olika organisationer uppkommit som arbetar 

mot just sekularisering, alltså en form av desekularisering.47 

Berger poängterar att sekularisering på en samhällsnivå inte behöver innebära att det sker en 

sekularisering på individnivå, vilket har bidragit till att olika religiösa organ har förlorat en 

viss del av sitt inflytande i samhället. Berger menar ändå att både gamla och nya religiösa 

traditioner fortsätter att leva kvar hos individen. 48 

Vid vår intervju med X påstår informanten att medlemsantalet har ökat i samfundet om än i 

låg grad. X menar att hos dem som väljer att förkasta Gud så fortsätter sekulariseringen att gå 

framåt starkt, men att den också går tillbaka hos de individer som bibehåller sin tro.49  

                                                 
43 Bruce, S, “God is dead” sid. 1-2. 
44 Ibidem, sid. 1-2. 
45 Berger. L, P. “Desecularization of the world” sid. 2. 
46 Ibidem, sid. 2. 
47 Berger. L, P. “Desecularization of the world” sid. 3. 
48 Ibidem, sid. 3. 
49 Intervju med X, den 21 april 2009. 
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Detta är en individualism som enligt Bruce är kraftigt påverkad av reformationen och som har 

utvecklats av ett självstyrande jämlikt samhälle.50  

Bruce talar här om olika typer av individualism. Han menar att vi accepterar friheten att välja 

vad vi tycker om och vad vi inte tycker om. Han ger här ett exempel, ”jag vet kanske inte 

speciellt mycket om konst, men jag vet vad jag tycker om”. 51  

Bruce menar att om det existerar en sådan individualism så skulle den inbringa en viss social 

konflikt i ett kulturellt sammanhang, eftersom det skulle innebära att det bara finns en 

tillförlitlig version av verkligheten och därmed utesluts den individuella tanken.52  

I intervjun med Z tas en liknande situation upp, fast här handlar det istället om människor som 

anser att de inte behöver någon kyrka för att de själva kan finna Gud i naturen. Någonting 

som Z finner en aning egoistiskt, eftersom man då misstolkat den kristna tron.53 Denna 

uppfattning finner vi stöd hos Bruce som talar om den personliga åsikten, där man som 

individ inte vet speciellt mycket om religionen men man vet vad man själv anser om den.54  

Lösningen på detta skulle enligt Bruce vara relativismen. Termen kan fortfarande till stor del 

vara okänd för människor men i det stora hela så ser människor oftast världen på olika sätt, 

vilket också är djupt inpräntat i vår kultur. 55 Inom sekulariseringsteorin så menar Bruce att 

relativism är den mest potenta men också den mest bortglömda termen. Det kan vara svårt att 

precisera den rätta betydelsen för termen eftersom den kan vara vilseledande. Bruce menar att 

både den filosofiska attityden samt det egna tänkandet bidrar till en relativ sanning för 

individen, vilket innebär att sanningen också blir individanpassad.56  

Rationalisering är en annan term som är viktig då man talar om sekularisering. Forskare ser 

kanske inte rationalisering som den viktigaste av termer, men det är enligt många startpunkten 

till sekularisering. Genom rationalisering så har människors tankesätt förändrats och även hur 

de senare handlar.57 

                                                 
50 Bruce, S, “God is dead” sid.11. 
51 Bruce, S, “God is dead” sid.86. 
52 Ibidem, sid.86. 
53 Intervju med Z, den 16 april 2009. 
54 Bruce, S, “God is dead” sid.86. 
55 Ibidem, sid. 87. 
56 Ibidem, sid. 29. 
57 Ibidem, sid. 5-6. 
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Till skillnad från gamla romerska och grekiska religioner där det återfanns flera gudar så kom 

judendomen och kristendomen att fungera som rationaliserande krafter. Detta genom att dessa 

religioner endast hade en Gud, alltså monoteism, vilket bidrog till att religionen kunde 

systematiseras. Det ledde till att man inte längre ansåg det vara viktigt att försöka tillfredställa 

Gud genom offer, utan det blev mer angeläget att handla etiskt korrekt.58 

3.3 Deprivationsteorin 

Att studera vilka samhällsgrupper som sluter sig till olika religiösa samfund är ingen enkel 

uppgift. När Karl Marx på 1800 – talet valde att definiera religionen så hade den en helt annan 

betydelse än idag. För Marx innebar religionen en slags opposition emot samhället, vilket 

Marx senare beskrev genom sin deprivationsteori. 59 

Deprivationsteorin innebar att människor som saknade någonting i vardagen också i större 

utsträckning knöt sig till religionen.  Charles Glock, en amerikansk sociolog på 1900 – talet, 

tog sedan denna tanke och applicerade sin egen idé med att det fanns flera olika sorters 

deprivation. Deprivationsteorin är däremot ingenting nytt, som Furseth och Repstad påpekar 

benämner Jesus detta i Matteus 9.12 där han säger att det är inte de friska som behöver vård 

utan de sjuka.60 

Då Marx inte definierade exakt vad folk saknade så valde Glock istället att klassificera denna 

avsaknad till fem kategorier: den ekonomiska deprivationen som innebar att människor som 

hade det sämre ställt med ekonomin kände en brist på pengar eller tillgångar. Därefter sociala 

deprivationen som innebar att människor som saknade socialt anseende i samhället, 

exempelvis att vara exkluderad eller utan en maktposition. 61 

Ytterligare tillkom organisk deprivation vilket funktionshindrade eller fysiskt nedsatta 

människor drabbades av. De huvudgrupper som har det betydligt sämre ställt än övriga i 

samhället enligt Glock. När en individ hamnar i konflikt med sina värderingar kontra 

samhällets värderingar befinner sig individen i vad Glock benämner som etisk deprivation. 62 

Denna typ av deprivation fanns det spår av utifrån våra intervjuer, där två specifika samfund 

                                                 
58 Bruce, S, “God is dead” sid. 5-6. 
59 Furseth. I, Repstad, P. ”Religions sociologi – en introduktion” sid. 152-153. 
60 Ibidem, sid. 152-153. 
61 Ibidem, sid. 152-153. 
62 Ibidem, sid. 152. 
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uttalade sig om samhället som betydligt mer omoraliskt nu för tiden.63 Den sista typen av 

deprivation är den psykologiska deprivationen, vilket uppkommer då människor känner att de 

inte förstår det som sker runt omkring dem. 64 

I en intervju med X framgick det att avsaknaden var någonting alla människor hade 

gemensamt. Däremot, skilde sig tanken på vad vikten av avsaknaden berodde på. X beskrev 

istället människan som någon som saknade Gud och att alla människor behöver Gud. 

Människor behöver inte vara lyckliga för att de är i besittning av materiella ting. 65  

Denna uppfattning finner vi stöd för hos Jon P Knudsen. Jon P Knudsen som är norsk 

religionssociolog hävdar enligt Furseth och Repstad att det finns ytterligare en deprivation 

som skall tilläggas till de som Glock framförde, den existentiella deprivationen. Den innebär 

att oberoende av dina tillgångar socialt, psykiskt eller fysiskt så kan du fortfarande känna dig 

besvärad av existentiella frågor. 66 

Furseth och Repstad benämner speciellt två stycken intressanta utgångspunkter i 

deprivationsteorin, den relativa deprivationen samt den absoluta deprivationen. Den relativa 

deprivationen är betydligt enklare att mäta, då man jämför sig själv med andra i samhället för 

att inse att man har det betydligt sämre ställt. Att avgöra huruvida en deprivation är absolut är 

däremot någonting svårt, enligt Furseth och Repstad. Först måste man komma överens om hur 

man skall mäta deprivation och då kunna se skillnaden mellan deprivation och icke-

depriverade. 67 

Kritik som riktats mot deprivationsteorin grundar sig främst i att utsatta och nödställda 

människor skulle vara de som dominerar våra samfund här i Sverige. Bland annat riktas kritik 

mot att det inte finns någon empirisk undersökning som skulle stödja teorin och frågan 

uppkommer varför inte alla människor som är depriverade blir religiösa. En annan 

anmärkning som gjorts är att inte alla religiösa är depriverade, de känner alltså ingen 

avsaknad. 68  

                                                 
63 Intervju med X, Y april 2009. 
64 Furseth. I, Repstad, P. ”Religions sociologi – en introduktion” sid. 152. 
65 Intervju med X, den 21 april 2009. 
66 Furseth. I, Repstad, P. ”Religions sociologi – en introduktion” sid. 152. 
67 Ibidem, sid. 153. 
68 Ibidem, sid. 154. 
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Det som förblir problematiskt med deprivationsteorin är istället den generalisering som 

framstår. Genom att använda sig av ett spektrum olika kategorier är det i stort omöjligt att inte 

pricka in alla de olika individerna i ett samfund. I vår intervju med Z framstår det tydligt att 

det är en stor variation på människor som deltar på gudstjänsterna. Från utslagna till rika 

direktörer, där utslagna enkelt passar in i flera olika deprivationer och de rika direktörerna 

faller under till exempel den existentiella deprivationen. 69 

3.4 Socialisationsteorin 

En av de bidragande faktorerna, som framkom under våra intervjuer, angående människors 

val att gå med i ett religiöst samfund var deras uppväxt och omgivning. Som bakgrund till 

detta har vi valt att beröra socialisationsteorin. Grundidén med denna teori är att människor 

agerar och reflekterar i bestämda banor, utifrån sin uppfostran och miljö. Man kan se 

socialisationen som en utvecklande process där individer sakta men säkert växer in i specifika 

roller. 70 

Furseth och Repstad skiljer på två specifika socialiseringar. Det som skiljer de båda är 

huruvida dessa konstateranden är informella eller formella, man skiljer här på det positiva och 

negativa. Det kan bestå i exempelvis uppmuntran eller bestraffning beroende på ifall man 

följer de normer som finns eller inte.  

Ett liberalt samhälle ser däremot annorlunda på vad som räknas som normativt och inte, vilket 

leder till att nya normer uppkommer som normativa. Furseth och Repstad beskriver familjen 

som en informell socialisation där både föräldrar och syskon delar ut uppmuntran eller 

bestraffningar. När man istället talar om specifika fastställanden vid en viss situation eller 

åsikt så handlar det mer om indoktrinering. 71 

Geels och Wikström beskriver Peter Berger och Thomas Luckmann som två framträdande 

personer till socialisationsteorins utveckling. De organiserade den sociala samhällsordningen 

genom tre stadier, externalisering, objektivering och den sista som internalisering. 

                                                 
69 Intervju med Z, den 16 april 2009. 
70 Furseth. I, Repstad, P. ”Religions sociologi – en introduktion” sid. 155. 
71 Ibidem, sid. 156. 



  Teori 

19/33 

Externalisering innebär att människor till sin natur är tvingade att upprätthålla en 

samhällsverksamhet. 72 

De beskrev detta som ett beteende där den sociala människan skapar samhället genom 

mönster, upprepat beteende, definition av roller och sedan genom att sammanlänka dessa. För 

att finna en struktur i detta beteende krävs en ordning, någonting som Berger och Luckmann 

använde sig av legitimering för att beskriva. Denna legitimering ger också upphov till en 

objektiv verklighet som nya samhällsmedborgare måste rätta sig efter, vilket leder till att 

strukturen bibehålls. 73 

Berger och Luckmann nämner två typer av socialisation. Den första är den primära 

socialisationen, som är avgörande för de tidiga åren i en individs liv. Den andre 

socialisationen är den sekundära som riktar sig mot den tiden då man är vuxen. 74 

                                                 
72 Geels, A. Wikström, O. ”Den religiösa människan” sid. 58-59. 
73 Geels, A. Wikström, O. ”Den religiösa människan” sid.59. 
74 Ibidem, sid.60. 
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4 Resultat 

 

Här presenterar vi resultatet ifrån vår undersökning och ger en samlad bild av vad vi har 

kommit fram till. Vi kommer att fokusera på likheter mellan de olika samfunden men även 

beröra olikheter. Detta blir en bakgrund för vår slutdiskussion som nästa kapitel handlar om. 

 

4.1 Den lokala deprivationssituationen 

En gemensam ståndpunkt som de berörda samfunden hade i Kalmar stad är att människan 

ständigt söker efter någonting. X påpekade att det vi människor saknar är gud, vi är i behov av 

att finna gud. Z och W beskriver istället denna avsaknad som en följdverkan av att en 

människa upplever något avgörande, exempelvis genomgår en kris. Detta skulle kunna ställas 

mot den psykologiska deprivationen som en förklaring på att människor söker sig till 

kyrkan.75 

I intervjun med Z så förklarar informanten att fördomen som många människor har är att man 

vänder ryggen åt tron när det sker en tragedi. Men i själva verket är det tvärtom, tron stärks 

oftast i och med tragedin. Individer söker då svar på existentiella frågor genom tron, vilket 

blir en lättnad eller lösning till den existentiella deprivationen. 76 

W beskriver detta som att människor som hamnar i en krissituation blir mer mottagliga för 

Gud, då de öppnar upp sig för det andliga på ett helt nytt sätt. Man får ett nytt perspektiv på 

livet. Man ser här en tydlig trend i de olika samfunden, där deprivationen är en tydlig faktor 

till människors religiösa fallenhet. 77 

X poängterar att man kan bli kvitt deprivationen genom att fylla livet med gud. Vi människor 

söker ständigt efter ersättningar för våra behov, där X ger exempel på människor som ständigt 

försöker finna materiella ersättningar. De ”jagar vind” som X själv beskriver det. W beskriver 

                                                 
75 Intervju med W, X och Z, april 2009. 
76 Intervju med Z, den 16 april 2009.  
77 Intervju med W, den 15 april 2009. 
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istället vår välfärd i Sverige som en ”kompensation” för Gud, vi känner oss oberoende av 

Gud, vi tror oss ha allt vi behöver. 78 

Y beskriver att det finns svar på frågor som människor har i bibeln, och människans problem 

kan lösas genom att man tar till sig Gud och bibelns budskap. Detta för att bibeln ger svar på 

vad som skall hända, vilket innebär att människor inte behöver leta svar på livets frågor på 

egen hand. 79 

Sammanfattningsvis så menar samfunden att de flesta människor söker efter att fylla ett 

tomrum i livet. Tomrummet kan upplevas som möjligt att fyllas med materiella ting eller 

social status. Samfunden däremot menar på att det finns någonting större utöver dessa livlösa 

föremål som varken materiella objekt eller sociala aspekter kan ersätta. De betonar att 

individen själv behöver komma till insikt att man är i behov av Gud. Därför att vi inte på egen 

hand kan finna lösningar på exempelvis existentiella problem. Samfunden ger denna 

möjlighet men samhällets attityder försvårar detta.  

En av anledningarna är enligt samfunden att det idag inte är en norm att gå i kyrkan. 

Samhällets kompensatorer är idag många gånger övervägande de kyrkliga, vilket också bidrar 

till att människor i större utsträckning väljer att förkasta en enligt samfunden andlig 

upplevelse eller vägledning.  

4.2 Är Kalmar sekulariserat? 

I vår undersökning så har vi kommit fram till att samtliga samfund är överens om att Sverige 

är ett sekulariserat land vilket innefattar Kalmar stad. Under vår intervju med W påpekar vår 

informant att Sverige har sekulariserats och att landet har avkristnats i hög grad. Enligt W kan 

detta ses ifall man går tillbaka och jämför med våra föräldrars generation.  

W tror också att det förr rådde högre moral bland individerna än vad det gör idag, detta har 

sitt ursprung i kristendomsundervisningen som var obligatorisk i skolan. Men W påpekar 

även att det finns en stor hunger efter det andliga hos människor idag.80 

                                                 
78 Intervju med X, den 21 april 2009. 
79 Intervju med Y, den 4 april 2009. 
80 Intervju med W, den 15 april 2009. 
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W beskriver ett mål som innebar att vinna ett visst antal medlemmar för samfundet under en 

period på 500 dagar. De lyckades med detta tack vare att de missionerade och det var deras 

första ökning sedan 80 – talet. W konstaterar att det går att vinna medlemmar men att 

samfundet också behöver nå ut till medlemmarna och bygga relationer, inte minst på grund av 

att det finns betydligt större utbud av religion idag än tidigare. 81 

I vår intervju med Z så påpekar informanten att sekulariseringen kan ses som någonting gott 

och behöver inte vara av ondo. Z hävdar att det kan födas något gott ur just sekulariseringen 

och Z är mer optimistisk idag än för 25 år sedan. Detta stärker synsättet man kan ha på 

sekulariseringen. Bara för att samhället är sekulariserat betyder inte det att sekulariseringen 

har skett på individnivå. Människor idag är mera öppna inför andliga frågor och vågar fråga 

mer. 82 

X beskriver sekulariseringen hos dem som inte tror på gud som fortsatt växande. Däremot så 

tror X att hos dem som tagit till sig gud så har sekulariseringen snarare ebbat ut. Individer 

idag har enligt X betydligt sämre kunskap om vad kristendomen egentligen står för, där 

exemplifierar informanten med påsken. 83 

Y däremot är övertygade om att vi går mot en allt kraftigare sekularisering i Sverige eftersom 

vi får en allt yngre population. Y resonerar på liknande sätt som W där det poängteras att 

kristendomsundervisningen förr i tiden bidrog till en högre moral bland individerna. Idag är 

man väldigt tolerant inför andra religioner och kulturer och individerna är inte dumma utan 

missledda. Y påpekar även att bibeln innehåller sanningen som skall befria människan, vilket 

de hänvisar till Joh 8:31–32. Därför ser de sig också som likgiltiga inför sekulariseringen och 

ser den inte som något hot. Y ser sekulariseringen som ett av många fenomen innan det som 

komma skall. 84 

Sammanfattningsvis är alla fyra samfunden överens om att det existerar en sekularisering och 

att den märks av i Kalmar. Däremot så beskriver de olika lösningar på sekulariseringen, där Z 

representerar det enda samfundet som faktiskt påpekar att det finns någonting gott att vinna ur 

denna process. X anser däremot att lösningen är att nå ut till flera människor genom mission. 

För när människan finner gud så ”befrias” man från sekulariseringen. På liknande sätt 

                                                 
81 Intervju med W, den 15 april 2009. 
82 Intervju med Z, den 16 april 2009. 
83 Intervju med X, den 21 april 2009. 
84 Intervju med Y, den 4 april 2009. 
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resonerar även Y. Här ses bibeln som en samhällsinstruktion, situationer som uppstår i 

samhället går att lösa med hjälp av bibeln. W förklarar att det är avgörande att vara ute och 

involvera sig i samhället, för att inte ses som en isolerad grupp.  

Tre av samfunden är inne på att det är avgörande att vara aktiv i samhället och att bygga 

relationer med människor för att på sätt väcka ett intresse för religionen. Y däremot har valt 

att avstå från samhällsdebatter, demonstrationer med mera. Tiden för de övriga tre samfunden 

är en avgörande faktor i denna process, människor måste själva komma till insikt i dagens 

samhälle och det är ingenting man kan driva på utan det måste ha sin gång.  

4.2.1 Socialt eller andligt? 

Vad är det då som avgör varför människor väljer att själva ta steget in i ett samfund? En stor 

anledning till att människor väljer att ställa sig utanför samfunden beskriver X som en 

konsekvens av samfundets misslyckande. Här skiljer man starkt på att vara en kristen som går 

i kyrkan enbart för att föräldrarna gjorde det och på en kristen som aktivt tar sitt andliga 

ansvar och förmedlar budskapet. 85 

X poängterar att det idag är mer accepterat att vara upprorisk mot myndigheter och att 

människor finner det stötande att underordna sig. X hänvisar till de senaste 30 åren i 

samhället: under denna period har vi försett våra ungdomar med rebelliskt tänkande som i 

slutändan kommer att leda till anarki. Idag strävar människor efter självkontroll och finner det 

orimligt att underordna sig en auktoritet, i detta fall, andlig auktoritet. 86 

Z förklarar vikten av att sprida glädje som en central anledning till att människor väljer att 

besöka kyrkan. Z understryker att människor går till den kyrkan de finner glädje i, därför är 

det av största vikt att kyrkan också lyckas förmedla detta. Jämförande med X som också 

förklarar hur viktigt det är med rätt aktivitet hos de kristna. Vidare förklarar Z att de 

människor som söker sig till kyrkan för gemenskapens skull faktiskt har förstått teologin, man 

behöver inte här särskilja socialt eller andligt behov. 87  

 

                                                 
85 Intervju med X, den 21 april 2009. 
86 Ibidem, den 21 april 2009. 
87 Intervju med Z, den 16 april 2009. 
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Under gudstjänsterna framkommer undervisning och de som söker ett större djup har 

möjlighet att ingå i ett teologiskt samtal. Z tror däremot inte att man kan intellektualisera tron 

för mycket.  

Z ser det som en utmaning att lyckas få fler människor att bli intresserade i kyrkans aktivteter 

och gör här en jämförelse med fotbollsföreningen Kalmar FF. Z har aldrig varit på en match 

på Fredriksskans där arenan varit totalt fullsatt, och ändå så vill Kalmar FF bygga en större 

arena att fylla. Här resonerar man likadant, det handlar om att anta utmaningen att berika 

kalmarbornas liv och vardag. Fotbollen finns, men även kyrkan betonar Z. 88 

W framhäver att idag är det mer naturligt att människor genom sociala kontakter, oftast 

närmre bekanta, väcker frågor om det andliga och existentiella. W ser det som ett mer 

naturligt tillfälle att få dela med sig av sin tro. Istället för att påtvinga folk sin åsikt genom att 

”slå bibeln i huvudet på folk” som W beskriver det.89 

W förklarar också skillnaden i att använda sig av vuxendop. Här får ungdomar och vuxna 

själva ta beslut ifall de vill knyta sig till församlingen eller ej, vilket är ett val som t.ex. 

medlemmar i Svenska Kyrkan inte har ifall de döps som ett barn. Då kan man inte ta ställning 

till huruvida man vill följa Gud eller inte. Därmed utesluter inte W förklaringen till att 

människor söker sig till de samfund där de blir bemötta på ett tilltalande sätt. Utan poängterar 

enbart att orsaken blir av mer andligt intresse. 90 

Någonting som även Y resonerar kring. Y förklarar att medlemskap i samfundet endast kan 

fås genom ett aktivt val. Samtidigt sker detta oftast i samverkan mellan Y och individen. Man 

skapar här genom ett socialt gemensamt intresse en nyfikenhet på det andliga. 91 

Z svarar istället med att förklara tron som en process. Man behöver inte förstå allting eller 

kunna förklara allt som tron innebär, man har möjlighet att växa in rollen. Z beskriver att 

dopet ofta ses som ett traditionellt fenomen, men är samtidigt övertygad om att människor vill 

sätta in barnet i ett större perspektiv. 92 

 

                                                 
88 Intervju med Z, den 16 april 2009. 
89 Intervju med W, den 15 april 2009. 
90 Ibidem, den 15 april 2009. 
91 Intervju med Y, den 4 april 2009. 
92 Intervju med Z, den 16 april 2009. 
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Det är inte ovanligt att människor har svårt att förklara sin tro enligt Z. Många människor ser 

tron som ett stöd, och varken Z eller Kyrkan blir nöjda av att medlemmarna kan ge de 

korrekta förklaringarna på all teologi inom samfundet. Huvudsaken är att de faktiskt kommer 

till kyrkan. De människor som infinner sig i kyrkan av socialt eller andligt behov vittnar om 

tron som Z förklarar det, genom sin blotta närvaro. 93 

Sammanfattningsvis: Samtliga samfund berör betydelsen av ett socialt engagemang för att nå 

ut till människor. Trots att samfunden ser en trend i samhället som pekar på en allt tydligare 

sekularisering så framhäver ändå samtliga att det andliga hos kalmarborna lever kvar i allra 

högsta grad.  

Två av samfunden, W samt Z, betonar att nyfikenheten på det andliga snarare vuxit. X och Y 

lyfter här fram missionen som en viktig del i denna process och ett aktivt sätt nå ut till 

människor. De förklarar samtidigt vikten av att människor själva måste få ta det första steget, 

eftersom det är en tidskrävande process.  

En majoritet av informanterna har en bakgrund i en religiöst aktiv familj och beskriver också 

detta som en bidragande anledning till att de är aktiva utövare även idag. Det skall tilläggas 

att tre av fyra samfund använder sig av troendedop och att det fjärde samfundet varje år har 

vuxenkonfirmander. Det finns även en bred bakgrundvariation hos individerna som deltar i de 

olika samfunden, vilket innebär att den sociala aspekten blir bidragande men inte tongivande. 

                                                 
93 Intervju med Z, den 16 april 2009. 
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5 Slutdiskussion 

 

Här kommer vi att diskutera de tankar som uppkommit under studiens gång. Här skall vi 

försöka knyta ihop påsen mellan syfte, frågeställning, metod och resultat. Vi kommer även att 

försöka ge förslag på ytterligare studier som kan genomföras inom ämnet.  

 

Vi har under uppsatsens gång haft möjlighet att studera fyra olika samfund i Kalmar stad. 

Dessa samfund har med hjälp av kvalitativa intervjuer bidragit med information som gjort det 

möjligt för oss att få en övergripande bild om huruvida sekulariseringen har påverkat Kalmar. 

Intervjuerna har visat att sekulariseringen är en företeelse som faktiskt existerar. Däremot så 

är inget av samfunden särskilt bekymrade över detta. Majoriteten av samfunden menar att det 

finns ett konstant andligt behov hos gemene man, som sekulariseringen inte kan ersätta.  

Det vi ställer oss frågande till är att, i vissa samfund så menar man att det är omöjligt att 

uppnå en inre frid ifall man inte har tagit till sig Gud. Exempelvis, i en intervju uppkom det en 

jämförelse om en relation. Denna jämförelse gick ut på att två personer försöker att 

kompensera den enligt informanten perfekta relationen som kan uppnås mellan individ och 

Gud. Denna tankegång är för oss främmande. Ser vi till våra egna bakgrunder anser vi att det 

är fullt möjligt att finna lycka utanför det andliga. Man kan också ställa sig frågande till hur 

det kommer sig att vissa människor faktiskt lämnar sina samfund. Ifall relationen mellan 

individ och Gud är den ultimata, hur kommer det sig då att människor avslutar den?  

Kan det vara så att människan har en ständigt ombytlig natur? Det skulle i så fall kunna vara 

en förklaring på varför människors nyfikenhet i mångt och mycket vinner över vårt förnuft. 

Ett exempel på detta kan vara att byta jobb eller finna nya relationer. Människor tror ofta att 

gräset är grönare på andra sidan. Någonting som vi förmodar inte utesluter möjligheten till att 

det gynnar det andliga intresset.  
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Människor idag har, som en del av informanterna har påpekat, ett stort utbud av religioner i 

samhället att välja mellan. I dagens samhälle är man inte bunden till ett samfund utan man 

kan tillhöra en kyrka som finns på en helt annan ort. Så i en sådan rörlig tid är det inte 

ologiskt att människor även tar sig tid att finna ett samfund eller en religion som passar dem.  

Där ett samfund väljer att inte anpassa sig till samhällets utveckling, kan detta utan tvekan 

kopplas till att medlemmar väljer att lämna gemenskapen. De anser att själva fundamenten är 

för konservativa. För samfundet blir detta en balansgång mellan en konservativ och liberal 

roll. I en av intervjuerna påstår informanten att kyrkan är ett stort skepp där det tar tid att 

lägga om rodret. Med tanke på att allt måste få bida sin tid får samfunden ibland en otacksam 

uppgift. Däremot så kan det faktiskt vara samfundets avsikt att inte anpassa sig till det övriga 

samhället. Då man anser att det går emot de grundläggande principerna som samfundet 

faktiskt vilar på. 

Intressant är hur samfunden på olikartade sätt väljer att ställa sig till det sekulära samhället. Vi 

uppfattade att den gemensamma ståndpunkten är att sekulariseringen ses som en utmaning. Vi 

vill påstå att det samfund som bäst lyckas anpassa sig i förhållande till det sekulära samhället 

är också det samfund som kommer att fortsätta att växa.  

I de flesta samfunden har det tillkommit en förändring som ett resultat av det moderna 

samhällets utveckling. Man använder sig numera av olika kanaler för att nå ut till 

allmänheten, från flygblad till tv-sändningar. Ett av samfunden har valt att fortsätta använda 

sig av det mer konservativa tillvägagångssättet, det vill säga att gå ut i samhället och 

personligen möta individer. De förklarar även att det inte är särskilt många människor som 

väljer att ta till sig budskapet på detta sätt. Samfunden poängterar att man inte skall påtvinga 

människor sin tro, utan att låta människor själva komma till kyrkan när de känner sig redo för 

detta steg.  

Nackdelarna som vi finner hos de samfund som väljer att inte använda sig av aktivt 

missionerande är att människor i samhället inte får samma möjlighet att möta samfundets 

medlemmar. Vi tror att det kan vara en positiv upplevelse där individen får möjlighet att 

faktiskt själv bilda sig en uppfattning om samfundet. En informant säger att det idag är ett 

stort steg för en människa att kliva in i en kyrka för första gången. Vi tror därför att det kan 

upplevas positivt att ha ett ansikte på ett samfund, detta kan underlätta att 

förstagångsupplevelsen inte blir något besvärligt.  
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Vi ser också klara fördelar med att låta människor själva avgöra ifall de vill ta steget mot och 

in i kyrkan. Någonting vi grundar i att nyfikenheten hos samhällsmedborgare idag upplevs 

som större än tidigare enligt majoriteten av samfunden. Man behöver således inte aktivera 

människors intresse då de själva kommer att söka sig till samfunden.  

Vid tillfällen då människor av eget intresse väljer att besöka eller ta kontakt med en kyrka så 

tror vi att det är gynnsamt för samfunden. Eftersom det sker genom människans fria vilja. 

Emellertid skall det poängteras att vi på intet sätt menar att de samfund som väljer att aktivt 

gå ut till samhällsmedborgare pressar dessa till att ta ett beslut. Deras intention är att så ett frö 

som möjligen gror vid ett senare tillfälle. 

Två av samfunden förklarar att dagens samhälle har genomgått en stor förändring där 

acceptans och motstridigheter har ökat. De anser att människors moral har minskat avsevärt 

tack vare att ungdomar uppfostras till att bli ifrågasättande och självständiga. De får tidigt lära 

sig att vara oppositionella gentemot auktoriteter. Ett samfunds företrädare menar att detta 

kommer att leda till att samhället kommer att falla sönder. De två andra samfunden ser istället 

att ungdomarnas inställningar faktiskt leder till att samhället också har blivit mer öppet inför 

religion.  

Man vågar idag diskutera och ifrågasätta olika religioner och det är någonting som de finner 

positivt, eftersom det också har bidragit till att samhället i stort har fått en positiv bild av 

kyrkan. Samtliga samfund är överens om att kyrkans roll förr i tiden såg helt annorlunda ut 

och att historiska händelser kan ha medverkat till att människor har en negativ syn på kyrkans 

roll. Vi tycker oss se en tendens till att detta synsätt ebbar ut och människor idag har en mer 

positiv inställning till kyrkan. Idag är man i regel mer öppen med sin religiositet än vad man 

kunde vara tidigare.  

Vi har fått uppfattningen att dagens samhälle respekterar och uppskattar de olika samfundens 

bidrag i samhället. Det kan inkludera bland annat soppkök, sinnesrosgudstjänster med mera. 

Samfunden ser också dessa bidrag som en god gärning utan att ha för avsikt att värva nya 

medlemmar. De poängterar att precis som Jesus älskade människan skall de älska sina 

medmänniskor. Det är också en bekräftelse för dem själva att leva som man lär. 
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Personligen anser vi att detta är goda gärningar som behövs i dagens samhälle. Vi menar då 

främst själva handlingen i sig. Ifall den bakomliggande tanken är nyrekryteringen av 

medlemmar håller vi för osagt. Det ena kan ju leda till det andra.  

Vårt arbete har inneburit en intressant resa, och det har gett oss nya perspektiv på hur de olika 

samfunden arbetar aktivt här i Kalmar. Genom våra kvalitativa undersökningar har mycket 

nytt material som vi inte alls hade tänkt oss uppkommit, någonting som gjort att vi också har 

fått förändra arbetets ursprungliga plan. Detta har vi sett positivt på eftersom det har gett oss 

ett material som har visat sig vara än mer fascinerande än vi från början förväntade oss.  

Vi anser att problemformuleringen, vårt syfte och mål med uppsatsen har blivit uppfyllda men 

det går givetvis att finna betydligt mer material för vidare och mer ingående studier av 

samfunden i Kalmar. Ett sådant studium skulle kunna vara att undersöka vad som hände med 

den statistiskt sett religiöst överlägsna generationen och var den befinner sig idag. Vart tog 

det religiösa intresset vägen? Har det kanaliserats mot privatreligiositet och ”New Age”? En 

annan undersökning skulle kunna spegla dåtidens etik och moral kontra nutidens 

ifrågasättande attityder. Rådde det högre moral för 50 år sedan än idag?  

Man skulle även kunna studera huruvida teologin i de olika samfunden är en avgörande faktor 

för medlemmarna. Som man kan se i vår uppsats så poängterar ett av samfunden och dess 

företrädare specifikt vikten av gemenskap. Det är först då man har förstått teologin. Det finns 

många fler fängslande studier som kan genomföras inom detta ämne med Kalmar som region. 

Vi anser att Kalmar innehåller mångfacetterade möjligheter till att studera religion. Staden är 

intressant ur en historisk aspekt, vilket bidrar till en stor genomströmning av turister.  

Har då andligheten i Kalmar stad minskat? Enligt vår undersökning finns inga sådana 

tendenser, samfunden är snarare överens om att intresset för det andliga har ökat. 

Anledningen till att människor idag väljer att gå med i ett samfund är enligt informanterna 

delvis på grund av att intresset för det andliga har ökat, delvis på grund av att individer idag 

ges möjlighet till ett aktivt ställningstagande. Samfunden ser religionsutövandet som en 

tidsödande process, människor måste få tid att själva inse sitt behov.  
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Grunderna i samfunden har inte förändrats i och med det sekulära samhället, däremot så 

betonar samfunden vikten av att ses i samhället. Relationen mellan samfund och samhälle blir 

således mer öppen idag än tidigare. Vilket gör avståndet mellan individ och samfund mindre, 

och bidrar till att samhällsmedborgare ser deras plats i samhället som mer betydelsefullt.   
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Intervjufrågor Samfunden 

Hej! 
  
Vi är två studenter från högskolan i Kalmar som ska skriva en uppsats i ämnet religion. Vi har 
tänkt oss följande frågor som vi skulle vilja få svar på: 
 
 

• Vilka är de viktigaste trosaspekterna i samfundet? 
 
• Hur är medlemmarnas aktivitet i församlingsarbetet? 

 
• Vilket är samfundets viktigaste syfte enligt dig?  

 
• Har ni någon medveten rekryteringsstrategi? I så fall vad går den ut på? 

 
• Finns det något som är den rätta tron? Vad innehåller den i så fall?  

 
• Diskuterar ni religionens roll i samhället i ert samfund? 

 
Du är välkommen att kontakta oss på följande mail-adresser eventuellt telefon: 
 
Benjamin Fager bf22as@student.hik.se  tele: 073-0609702 

Tobias Larsson tl22df@student.hik.se tele: 073-0408282 

Tack på förhand  

Med vänlig hälsning Benjamin och Tobias 

 


