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ABSTRAKT 

Syftet med denna studie var att undersöka kristna personers attityder gentemot 

sekularisering och modern andlighet. För att undersöka detta intervjuades medlemmar ur 

frikyrkliga svenska samfund; en intervju i fokusgrupp (med fyra deltagare) samt tre 

individuella intervjuer. Intervjumaterialet bestod av ett case uppdelat i fem sektioner, där 

respondenterna fick resonera fritt kring olika religiösa dilemman. Deltagarna uppvisade 

främst negativa emotionella attityder gentemot sekularisering och modern andlighet, 

främst riktat mot sambandet till individualiseringen av samhället. Respondenterna 

uppvisade förståelse för den subjektiva aspekten av tro, samt religionens brister och hur 

dessa står i samband till vissa sekulära yttringar. Respondenternas personliga tro 

upplevdes som oförändrad. Det kan därmed tolkas att kristnas attityder har påverkats av 

samhällets individualisering, men att detta inte står i samband till en eventuell förlust av 

tro och minskad religiös makt. Resultaten visade även att respondenternas attityder till 

modern andlighet generellt sett var negativa, även om en viss förståelse för fenomenet 

var inarbetad i deras attityder. 
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1 INTRODUKTION 

 

I takt med att religionen får minskad betydelse för människor liv på en både samhällelig och 

personlig nivå, ser vi idag hur allt färre människor engagerar sig i religiösa aktiviteter 

(Hammer, 2004). Enligt ett flertal religionssociologer (exempelvis McGuire, 2002) har 

samhället på så vis genomgått en sekularisering, vilket i praktiken innebär att religionens roll 

har blivit alltmer begränsad och att den generella västerländska människan har blivit mindre 

religiös. Detta ser vi även i Sverige, då exempelvis Svenska kyrkan tappar ett stort antal 

anhängare varje år (http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=586254&ptid=48063). 

Många forskare (exempelvis Stark, 1999) motsäger sig dock sekulariseringsteorin och hävdar 

att bristen på traditionell religion istället har banat väg för en ny form av religiositet, där de 

religiösa uttrycken har individualiserats och omarbetats för det moderna samhället. Detta 

benämns som new age, vilket är ett uttryck för ’den nya tiden’. 

 

Denna uppsats beskriver attityder hos kristna samfundsmedlemmar gentemot new age och 

modern andlighet. Med ett kristet samfund avses här ett registrerat samfund som praktiserar 

sin tro i organiserad form utifrån den kristna trosläran. New age och den moderna andligheten 

avser här en form av religiositet som inte praktiseras utifrån en specifik troslära. Man hämtar 

istället inspiration från exempelvis ockultism, magi eller spådom.  

 

Uppsatsen syfte har undersökt på två olika sätt. Först genomfördes en fokusgruppsintervju 

(intervju i grupp), där det även undersöktes huruvida personliga attityder påverkas av 

grupptryck och sociala faktorer. Sedan genomfördes tre individuella djupintervjuer där den 

psykologiska processen hos respondenterna undersöktes i frånvaro av andra 

församlingsmedlemmar. Samtliga delar är kvalitativa då de belyser den personliga attityden 

gentemot vissa fenomen, samt (i fokusgruppen) hur denna förändras eller tillämpas när man 

ifrågasätts tillsammans med människor av gemensam tillhörighet. På så vis blir syftet att dels 

undersöka deras attityder och den psykologiska processen kring fenomenet, samt att dels 

undersöka hur valet av attityder påverkas av grupptryck och sociala fenomen. 

 

 

 

 



Filip Lönnqvist                                                                                                                                       Psykologi III 

                                                                                                                                                                        2PS600 

4 
 

2 BAKGRUND 

I följande kapitel kommer den teoretiska bakgrunden till undersökningen att presenteras. Det 

kommer att redogöras för diverse teorier kring sekularisering och modern andlighet, samt 

vilka konsekvenser detta har inneburit för den kyrkliga aktiviteten. Teorierna är utvalda i syfte 

att belysa hur dagens samhällsliga religiösa klimat kan ha påverkat såväl attityder som sociala 

förhållningssätt hos kristna församlingsmedlemmar. Det kommer således även att presenteras 

teorier kring mänskliga attityder och hur dessa förhåller sig till det interpersonella samspelet 

inom exempelvis religiösa grupperingar. Slutligen belyses även psykoanalytiska teorier kring 

religiös aktivitet.  

 

2.1 Sekularisering 

Enligt vissa religionssociologer (exempelvis Martin, 2005) är den västerländska världen på 

väg in i en sekularisering, vilket innebär att religionens roll i samhället har blivit alltmer 

begränsad. Enligt Possamai (2009) har även vetenskapen i vissa fall fått ersätta den religiösa 

förklaringsmodellen, och har blivit ett trossystem i sig. Enligt McGuire (2002) är det dock 

främst kyrkans förlust över social kontroll som blivit en av de viktigaste riktlinjerna för 

sekulariseringen. Denna sociala kontroll tillämpas både på ett informellt plan (exempelvis den 

sociokulturella tillhörigheten som bekräftas via kommunionen) och ett formellt plan (den 

religiösa påverkan inom statliga och juridiska ärenden). På så vis är det kyrkliga väsendet inte 

längre mittpunkten för människors kollektiva samvaro, utan det har blivit tvunget att locka 

människors intresse genom reklam precis på samma sätt som företag eller politiska partier. 

Brown och Snape (2010) hävdar att religionens vidmakthållande baserades på enandet av 

samhället genom en kollektiv världsbild, som manifesterades via en universell kyrka. Det 

religiösa monopolet erbjöd således ett socialt samspel. Sekulariseringen ligger i 

nedbrytningen av denna kollektivt samstämmiga världsbild, samt att sociala disciplinen inte 

längre är sammanlänkad med religiösa disciplinen. 

 

Secularisation lay in the breakdown of the coherent world view; pluralism of religion through 

the rise of dissent invoked the gradual collapse of the other-worldly monopoly as visions first 

multiplied then let in the unbelieving option. Social discipline was no longer hitched to 

religious discipline, and the western Christian world careered towards an inevitable decline of 

the social significance of religion. (Brown & Snape, 2010, s.4) 
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Det finns dock flera teorier som motsäger sig denna sekulariseringsteori. Geels och 

Wickström (2006) hävdar exempelvis att religionens minskade sociala betydelse i samhället 

inte betyder att enskilda människor blir ateister. Istället har den samhällsliga sekulariseringen 

banat väg för en framväxt av individuell religiositet och modern andlighet i samhället. Stark 

(1999) hävdar att religionen har genomgått en samhällelig förändring, men hävdar att detta 

inte står i samband med moderniseringen av samhället. Inte heller har den kyrkliga 

omstruktureringen minskat människans personliga tro; 

 

Perhaps the day will come when religion has been relegated to memory and museums. If so, 

however, this will not have been caused by modernisation, and the demise of faith will bear no 

resemblance to the process postulated by the secularization doctrine. (s.21) 

 

Enligt McGuire (2002) har religionen i den moderna världen genomgått en omstrukturering, 

vilket involverar ett fundamentalt skifte i religionens kärna som förflyttats från institutioner 

till individer. Denna individuella religiositet speglar inte längre ett institutionaliserat ‘färdigt 

paket’ av tro och praktik. Istället konstruerar människor sin tro utifrån flera olika element som 

inte är avgränsade till en enskild tradition, och förkastar behovet av konformitet i etablerad 

religionsutövning. Detta beteende är en central aspekt av vår tids individualistiska era, vilket 

därmed även förklarar vårt behov av att skapa ett spirituellt meningsfullt liv. Martin (2005) 

ser sekulariseringen som ett uttryck för den postmoderna världens attityd gentemot moral, 

disciplin och auktoritet. Denna samhällsförändring banade väg för sökandet efter varje 

människas individuella essens  och självförverkligande, där varje individ själv kunde plocka 

ihop delar från olika kulturer som bäst passade deras egna personliga preferenser. På så vis 

blev religionen måltavla för ändlösa experiment, och blev grogrund för New Age-kulter och 

diverse magiska uttryck från uråldrig folktro. (Martin, 2005). 

 

Enligt Bowen (2004) har individualiseringen i det postmoderna samhället även påverkat tron 

inom kristendomen. Forskning som har utförts i Kanada påvisar att protestanter tenderar att 

sätta fokus på den personliga upplevelsen av Gud. Detta har tolkats av Bowen (2004) som en 

förlängning av samhällets individualism, där man sätter den fria existentiella människan och 

självförverkligandet i fokus. 
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It is undoubtedly rooted on the Protestant side in a long tradition emphasizing a personal and 

unmediated relationship with God, but it also surely stems from our contemporary 

constellation of values that stresses autonomy, self-realization, and a generel distrust of 

authority. (s.229) 

 

Majoriteten av katoliker och protestanter visade sig hålla en liberal ekumenisk inställning till 

andra religioner, som ansågs vara jämställda varandra och erbjuda en likvärdig subjektiv 

'sanning'. Enligt Bowen (2004) påvisade forskningen att majoriteten av kristna inte ansåg att 

tron på Jesus som frälsare var nödvändig för att komma till himmelriket. Majoriteten av 

protestanterna ansåg inte heller att den kyrkliga tillhörigheten var av signifikans för närheten 

till Gud. På så vis är det inte alltid längre den institutionaliserade religiösa praktiken som 

anses vara normen. Kristna personer har istället anpassat sin personliga tro efter dagens 

samhällsklimat. Bowen (2004) anser sig därmed ha empiriska argument för att religionen 

fortsätter att spela en signifikant roll i modern sekularisering, vilket stärker åsikten att det 

handlar om en omstrukturering istället för avtagande religiositet. 

 

In our secular multicultural world, where respect for diversity is everywhere emphasized, most 

Committed Christians can no longer embrace the exclusivity of their ancestors. (s.231) 

 

2.2 New age och modern andlighet 

Enligt Geels och Wikström (2006) ser vi en tendens på att människan inom det euro-

amerikanska området upplever sig lida brist på mening i tillvaron. Människan lever i en 

konfliktfylld värld som saknar sammanhang och kontinuitet, där samhällsmedborgarna inte 

längre delar en helhetsskapande och enhetlig syn på tillvaron. Enligt Martin (2005) är 

samhällsklimatet en frukt av den postmoderna revolutionen som har förändrat vår syn 

gentemot moral, disciplin och auktoritet. Geels och Wikström (2006) hävdar att helhetssynen 

successivt har ersatts av en fragmentiserad värld som i förlängningen ger människan en känsla 

av inre tomhet. Nedbrytningen av traditionella institutioner som kyrkan har resulterat i att 

människan förlorat känslan av tillhörighet, moral och ansvar. Istället har nutidsmänniskan 

börjat söka bot i inåtvändhetens kultur, där man sätter den personliga upplevelsen och den 

egna världen i centrum. Martin (2005) hävdar att det postmoderna samhället och den kyrkliga 

sekulariseringen således har banat väg för en individualiserad form av religion. 

 

 I detta kölvatten hävdar dock Hammer (2004) att nyandlighet och nyreligiositet attraherar den 
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moderna människan på grund av just den sekulära världens brist på mening, riktning och 

moraliskt godtagliga anledningar till världens ondska. Det är då inte heller i de traditionella 

religiösa banorna som de finner mening, utan ofta i moderna och personliga tolkningar av 

Gud. Religionen är därför fortfarande en minst lika stark faktor i västerlandet som innan, men 

att det inte rör sig om samma slags religion som tidigare. De religiösa traditionerna har istället 

omarbetats för det nya tidevarvet, även kallat New Age. Här vänder man sig inte längre till de 

monoteistiska religionerna, utan söker sig istället till alternativa religiösa uttryck som 

innefattar allt från österländsk religion, spiritism och ockultism till spådom, astrologi, healing 

och magi. Detta beskrivs även av Hammer (2004) som hävdar att: 

 

New Age är en helt annan livsåskådning. Inom ramen för new age finns bland mycket annat 

föreställningar om översinnliga varelser som väljer att kommunicera med vissa människor, 

uppenbarade skrifter, pilgrimsorter, osynliga och omätbara krafter som genomsyrar kosmos 

och uppfattningen att vissa djur har andliga egenskaper. (s.17) 

 

Denna kritik mot sekulariseringen påvisar därför ett fortsatt starkt intresse för religion och 

spiritualism, trots att den religiösa praktiken har omarbetats och anpassats för 

nutidsmänniskan (Hammer, 2004). New age kan uppfattas som en revolution för det fria 

andliga sökandet i motsatsförhållande till kyrkans auktoritet och det bestående samhället. 

Argumenten bygger enligt Willander (2009) på att religion och andlighet definieras som 

skilda fenomen med olika karaktäristika. Kyrkan förknippas med organisation, tradition och 

kollektivism, medan andlighet förknippas med övergripande nätverk, individualism och 

subjektivism. Även enligt Farias och Lallje (2008) har den sociala strukturen inom New Age 

en viss skillnad gentemot exempelvis den kristna gemenskapen. Den sociala organiseringen 

byggs sällan på kollektiva institutioner. Fokus sätts istället på den abstrakta känslan av 

universell tillhörighet. 

 

At the social level, this subjective holism is of a fundamentally different nature from that 

found in collectivist settings, for it is built upon weak social ties and it features a universalistic 

stance that shifts the typically collectivist in-group relatedness toward an abstract form of 

loose (magical) connectedness with the larger cosmos. (s.12) 

 

Tanken med New Age är således att sätta fokus på den individuella upplevelsen. En del av 

identiteten handlar även om att distansera sig från det kollektiva utövandet av religiös praktik. 
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Flere och Kirbiš (2009) ifrågasätter dock New Age som oberoende från de sociala strukturer 

som ofta appliceras inom traditionell religion. På så vis är inte modern andlighet 

nödvändigtvis en andlig frigörelse från traditionalismen i kollektiva trossamfund, utan en 

egen religiös entitet med tendenser till strukturmässig samhörighet med andra religiösa 

organisationer. 

 

Thus New Age has fitted into patterns that may be individually enlightening, but have nothing 

to do with Enlightenment, and may permit conformity to dominant societal patterns. (…) New 

Age could be very well classified as another form of spiritual heteronomy and dependence, 

fulfilling some functions  within the social order and culture. (s.5) 

 

Som tidigare nämnt hävdar flera forskare, exempelvis Hammer (2004) och Martin (2005), att 

den religiösa praktiken har omarbetats och anpassats för den moderna individualiseringen av 

samhället. Possamai (2009) hävdar dock att detta inte nödvändigtvis står i förhållande till 

New Age, då dessa andliga uttryck generellt sett saknar stöd hos den kyrkliga världen. Enligt 

forskning som utförts i Storbritannien av Heelas och Woodhead (2005) var integrationen 

mellan det kristna församlingslivet och de spirituella grupperingarna mycket låg. Det var olika 

människor deltog i det religiösa respektive det andliga. Endast 6.4% av 

församlingsmedlemmarna ansåg att kristendomen kan dra lärdom av alternativa icke-kyrkliga 

former av spiritualitet. Det fanns dock vissa gemensamma beröringspunkter, exempelvis då 

82.4% (både religiösa och spirituella) instämde i att 'det finns en makt eller kraft som 

genomsyrar allt liv'. Majoriteten av de kristna församlingsmedlemmarna (57.2%) att andlighet 

innebär att 'följa Guds vilja'. 

 

2.3 Attityder och socialt samspel  

Inom socialpsykologin i modern tid har attityder och attitydforskning blivit alltmer relevant 

för att förstå det nutida samhället och den mänskliga individualiteten. Detta är också av högsta 

relevans för förstå hur kristna församlingsmedlemmar upprätthåller en social dynamik i en 

värld där den kyrkliga makten står under förändring. Enligt Bohner och Wänke (2002) 

definieras en ’attityd’ som den sammanlagda värderingen av ett visst objekt. Ett attitydobjekt 

inom attitydforskningen kan vara både konkret och abstrakt, samt behandla allt från föremål 

till personer och specifika grupper. Eftersom individuella attityder i många fall blir kollektiva 

attityder, påverkar de i förlängningen det sociala, politiska och kulturella klimatet i samhället. 
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Dessa återspeglas sedan tillbaka ner på individuell nivå, vilket gör att samspelet mellan 

individ, grupp och samhälle till viss del är beroende av våra attityder. Bohner & Wänke 

(2002) hävdar även att attityder kan delas in i tre olika komponenter; affektiva, 

behavioristiska och kognitiva. En attityd kan bestå utav en av dessa komponenter, men även 

vara en produkt av två eller samtliga. De kan därmed vara känslomässigt baserade, men också 

vara en del av ett inlärt beteende eller en produkt av det interpersonella samspelet och den 

sociala dynamiken. Enligt Terry & Hogg (2000) är nämligen vårt sociala beteende grundat 

våra intentioner, som i sin tur orsakas av våra attityder och subjektiva normer. Attityden får i 

detta fall representera personens subjektiva värdering av handlingen, då den subjektiva 

normen avser hur personen tror att omvärlden värderar handlingen. Attityder och subjektiva 

normer är således grundade på tankar kring konsekvenser av beteendet. 

 

Enligt Bohner & Wänke (2002) har attityden främst som syfte att kategorisera omgivningen 

utefter en dualistisk mall, där man exempelvis definierar vad som är rätt och vad som är fel i 

tillvaron. Utefter dessa mallar gör man sedan sina val i livet. Attityderna har på så vis en viss 

effekt på människans perception av information, exempelvis hur man väljer att tolka kunskap. 

Enligt Terry & Hogg (2000) konstruerar gruppmedlemmarna tillsammans gemensamma 

fördomar, attityder och beteenden. Detta kan i sin tur vara en form av försvarsmekanism för 

gruppens kommunikativa sammanhållning. Enligt Svedberg (2007) agerar gruppen som en 

helhet för att skapa ordning och mening, och därmed skapa sociala försvar och 

dramatiseringar. Individer och gruppen interagerar således för att utveckla mekanismer som 

försvar mot osäkerhet och ångest. I många fall avser kulturen det yttersta av en grupps 

försvar, eftersom den definierar dess existentiella samhörighet och gör tillvaron meningsfull. 

Medlemmarna skapar därför gemensamma föreställningar, tolkar erfarenheter och kanaliserar 

känslor, i syfte att etablera traditioner, normer och värderingar. På samma sätt fungerar en 

religiös gruppering, som enligt McGuire (2002) är en bas för associationer och ett uttryck för 

delade meningar som vilar på församlingens sociala engagemang. Genom ritualer och annan 

religiös praktik vidmakthåller man den gemensamma föreställningsvärlden. På så vis ger 

också religionen mening till individen, som förnyar sin tillhörighet och sociala roll i gruppen 

genom diverse ritualer. Som respons för dessa handlingar förser gruppen därefter individen 

med social support och förstärker tillsammans den gemensamma världsuppfattningen. 

Förhållandet mellan individ och grupp kan därför tolkas som cykliskt. En central del av 

religionens sociala utförande, är också dess dynamiska kollektiva minne som sammanlänkar 
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händelser från dåtid, nutid och framtid. Enligt McGuire (2002) lever vi dock i ett samhälle 

med moderna sociala mönster som försvårar vidmakthållandet av en sådan sammanhållning. 

Vi ser därför hur snabba sociala förändringar fungerar som ett hot mot den intakta gruppen, 

eftersom själva förändringen i sig underminerar den sociala ordningens legitimering. När en 

religiös grupp upprätthåller en världsuppfattning som inte delas av majoriteten av samhället 

måste man därför utforma egna sociala strukturer och trossystem. Dessa fungerar således som 

en motreaktion. Studier har även visat att upprätthållandet av attityder står i förhållande till en 

troende människas mentala välmående, vilket även värderas högre än själva nivån av religiöst 

engagemang. Detta hävdar Dezutter et al. (2006) som uttrycker: 

 

This finding is consistent with the argument of Francis et al. (2004) that religious attitudes and 

orientations represent deeper rooted predispositions which are less contaminated with 

contextual factors and which are more indicative of a person’s general functioning than the 

relatively surface aspects of religious involvement. (s.816) 

 

Enligt Geels & Wikström (2006) finns det även flertalet försvarsmekanismer som håller ihop 

den religiösa organisation på en individuell nivå. En av dessa beskrivs som den religiösa 

rationaliseringen, vilket är den process som inträder efter en utebliven bönhörelse. Det sker 

då en form av teologiskt färgad efterrationalisering, som förtränger känslan av besvikelse med 

en övertygelse om även den icke önskvärda situation blev ett uttryck för Guds omsorg och 

fostran. Detta praktiseras främst av organiserade religioner, som tillsammans förstärker de 

religiösa försvarsmekanismerna med socialisering och gemenskap. 

 

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Studien syftar till att undersöka attityder gentemot sekularisering och modern andlighet hos 

kristna församlingsmedlemmar. Kring detta syfte har det även utvecklats olika 

frågeställningar kring undersökningen. 

 

 Hur väl inarbetad är den sekulära världsbilden hos kristna församlingsmedlemmar? 

 Vilka känslor har kristna församlingsmedlemmar gentemot samhällets sekularisering? 

 Hur förhåller man sig som kristen till samhällets individualisering och hur påverkar 

det den kristna tron? 
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4 METOD 

I detta kapitel redogörs för de metodologiska aspekterna av arbetat. Här finner man 

information om urvalet av undersökningsgrupp (exempelvis samfund, kön, ålder etc.), hur 

intervjufrågorna har designats  samt redogörelse för hur proceduren har genomförts. Man 

finner även information om de etiska aspekterna samt vilka metoder som använts för att 

transkribera och tolka det erhållna materialet. För att få djupare förståelse för metodiken, 

hänvisas till Bilaga 1 där intervjumaterialet återfinns. 

 

4.1 Undersökningsgrupp 

Den första intervjun utfördes i en fokusgrupp. Enligt Bryman (2011) bygger intervjuformen 

på att flera deltagare finns närvarande, att frågorna rör ett avgränsat område samt att fokus 

ligger på gruppens samspel och den gemensamma betydelsekonstruktionen. På så vis 

undersöker man individens förhållningssätt till en frågeställning i egenskap av gruppmedlem, 

vilket även belyser det sociala samspelet och eventuella reaktioner på motsägande svar inom 

gruppen. Fokusgruppens deltagare bestod av aktiva församlingsmedlemmar i ett svenskt 

kristet samfund. Det var sammanlagt fyra personer (två kvinnor och två män) mellan 36 - 49 

år som valde att ställa upp. Intervjuerna har utförts under kvällstid. Samfundet valdes utefter 

dess nivå av aktivitet och socialt engagemang, vilket i detta fall främst återfanns hos en 

frikyrklig församling. Dessa församlingar kan även förväntas hålla en relativt hög grad av 

stark tro, vilket skulle kunna förstärka effekten av mina frågor.  

 

De tre andra intervjuerna utfördes enskilt med respondenterna vid olika tillfällen. Dessa 

intervjuer är fokuserade intervjuer, vilket beskrivs av Bryman (2011) som är en intervjuform 

där öppna frågor ges till respondenten. Dessa frågor rör vanligtvis en specifik situation eller 

en relevant händelse, och är utformade som en semistrukturerad design. På så vis öppnar man 

upp för diskussion och följdfrågor. De individuella intervjuernas deltagare bestod av aktiva 

församlingsmedlemmar i ett svenskt kristet samfund. Urvalet bestod i att finna vuxna personer 

av båda könen som vid intervjutillfället var över 18 år. Intervjuerna utfördes under kvällstid 

och ägde rum i respondenternas respektive bostäder. Det var sammanlagt tre personer (två 

kvinnor och en man) mellan 29 - 44 år som valde att ställa upp. Samfundet valdes även i detta 

fall utefter dess nivå av aktivitet och socialt engagemang, vilket även här återfanns hos en 

frikyrklig församling. Personerna som intervjuades individuellt deltog inte i fokusgruppen. 
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Samtliga intervjuer är kvalitativa intervjuer som designats för att samla in kvalitativ data. 

Detta eftersom materialet baserats på respondenternas subjektiva tolkning och uppfattning av 

frågeställningen, vilket öppnar upp för situationer där deltagarnas åsikter och synsätt kommer 

i fokus. Enligt Nilsson (1996) är den kvalitativa studien därmed helhetsorienterad när det 

gäller hur man ska gå tillväga för att studera en viss företeelse. På samma sätt hävdar Bryman 

(2011) att den kvalitativa traditionen ger oss omfattande beskrivningar av människor och 

deras samspel, samt syftar till förståelse av hur den sociala ordningen skapas och formas 

genom samtal och samspel. 

 

4.2 Instrument 

Fokusgruppsintervjun samt de fokuserade enskilda intervjuerna var designade efter case-

metodik, vilket enligt Tärnvik (2004) är en problembaserad undervisningsform som försätter 

respondenterna i verklighetsliknande situationer. Man designar således en verklighetsbaserad 

berättelse där respondenterna tvingas interagera och ge konkreta lösningar till problem. 

Berättelsen baseras utifrån en persons perspektiv och mynnar ut i diverse dilemman, som 

öppnar upp för alternativa lösningar. Genom att låta berättelsen vara löpande under intervjuns 

gång (samma person utsätts för nya problem), får man möjlighet att ta med olika aspekter i 

undersökningens syfte. Respondenterna ska kunna identifiera sig med berättelsens 

huvudkaraktär och de situationer som inträffar, men enligt Tärnvik (2004) är det även viktig 

att provocera med problem som inleder till dispyt. Case-metodiken är praktisk då den är 

designad för att låta respondenterna lösa problem på en jordnära nivå, utan möjligheten att 

använda retoriska knep för att undvika att svara ärligt på kontroversiella frågor. 

 

Denna metod har valts ut specifikt för syftet i undersökningen, vilket styrks av exempelvis 

Popil (2010) som hävdar relevansen i att använda case-design för gruppdiskussioner: 

 

Case studies can be presented to individuals or groups; most commonly, however, they are 

worked on in groups that can brainstorm solutions to problem/question presented. Cases may 

be presented in different forms, ranging from simple situations to complex scenarios; some 

include role play and real life data. (s.2) 

 

Intervjun var uppdelad i fem olika scenarion där respondenterna fick diskutera och resonera 

kring de problem som uppstår under berättelsernas gång. Berättelsen var designad utifrån 
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studiens syfte, och hade som mål att engagera deltagarna känslomässigt. Detta i syfte att 

undvika inövade svar och istället locka fram den emotionella aspekten hos varje individ. De 

teorier som presenterats i bakgrundsdelen låg sedan till grund för utformningen av 

intervjufrågorna. Fokusgruppen och de individuella intervjuerna tilldelades samma case och 

samma frågor. 

 

Det första scenariot behandlar samhällets sekularisering ur olika synvinklar, samt väger 

fördelar mot nackdelar gentemot religionens minskade makt i samhället. Det andra scenariot 

introducerar modern andlighet och hur människor finner spirituell meningsfullhet utanför den 

traditionella religions ramar. I det tredje scenariot möter karaktären döden och livets svårare 

skeden, samt resonerar kring hur man kan finna tröst i kontroversiell spiritualism i förhållande 

till den kristna tron. Det fjärde scenariot undersöker huruvida den kristna tron är baserad på 

en längtan efter allsmäktighet och trygget, samt hur psykisk ohälsa bemöts hos diverse 

församlingar. Det femte och sista scenariot ifrågasätter ansvarstagandet hos den kristna 

människan samt hur hon söker meningsfullhet. Här diskuteras även huruvida den kristna tron 

handlar om att överlämna sitt öde i händerna på ett högre väsen, samt vilka för- och nackdelar 

det har gentemot ett modernt och individualistiskt trosutövande. 

 

4.3 Procedur 

För att finna deltagare till fokusgruppsintervjun kontaktades en pastor i den kristna 

församlingen. Det beslutades därefter att intervjun kunde utföras efter någon av deras 

gudstjänster. Respondenter som sedan kom att delta i fokusgruppen tillfrågades personligen. 

Medlemmarna informerades om att materialet som kommer att erhållas via intervjuerna 

kommer att ligga som grund till min uppsats i psykologi. Jag förklarade även att syftet med 

intervjuerna var att samtala om känslor och tankar hos troende kristna kring diverse 

situationer i livet, där både tro, tvivel och prövningar kan uppstå. Att undvika den akademiska 

formuleringen av syftet var nödvändigt för att undvika misstankar och missnöje samt risken 

att respondenterna intar försvarsställning och inte svarar ärligt under diskussionen. Vid 

intervjutillfället informerades deltagarna återigen om studiens syfte samt de etiska reglerna, 

varvid samtycke erhölls och intervjuerna kunde starta. Efter intervjuerna delade jag ut mina 

kontaktuppgifter samt tackade samtliga respondenter för deras deltagande och engagemang. 

Fokusgruppsintervjun gav sammanlagt ca 1 timmes intervjumaterial.  
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Personerna som deltog i de individuella intervjuerna kontaktades personligen med hjälp av 

människor inom en privat bekantskapskrets. Dessa kontaktades och tillfrågades via telefon, 

samt informerades om att materialet som kommer att erhållas via intervjuerna kommer att 

ligga som grund till min uppsats i psykologi. Jag förklarade även att syftet med intervjuerna 

var att samtala om känslor och tankar hos troende kristna kring diverse situationer i livet, där 

både tro, tvivel och prövningar kan uppstå. På samma sätt som hos fokusgruppen var det 

nödvändigt att undvika den akademiska formuleringen av syftet. Därefter bestämdes plats och 

tidpunkt för intervjuerna. Vid intervjutillfället informerades deltagarna återigen om studiens 

syfte samt de etiska reglerna, varvid samtycke erhölls och intervjuerna kunde starta. Efter 

intervjuerna delade jag ut mina kontaktuppgifter samt tackade samtliga respondenter för deras 

deltagande och engagemang. De individuella intervjuerna gav sammanlagt ca 3 timmars 

intervjumaterial (1 timme vardera).  

 

4.4 Tolkning av empirin 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en bandspelare. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) ger denna metod frihet till intervjuaren att fokusera på ämnet och dynamiken i 

intervjun, samt möjligheten att registrera tonfall och indirekta antydningar från respondenten. 

I enlighet med Burnards (1991) metod för att analysera intervjumaterial inom kvalitativ 

forskning, fördes anteckningar efter intervjuerna. Dessa har sedan placerats i underkategorier, 

och systematiserats utefter de olika teman som belystes under intervjuns gång. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) handlar analysen om att utveckla innebörder i intervjun, klarlägga 

intervjupersonens egna uppfattningar och ge forskaren nya perspektiv på fenomenet. Målet är 

att fördjupa sig i materialet och därmed bli medveten kring respondentens referensramar och 

personliga värld. Diverse citat har sedan använts baserat på deras nivå av relevans i 

förhållande till temat. Enligt Burnards (1991) finns det dock en risk med att den övergripande 

kontexten går förlorad under användandet av lösryckta citat.  

 

Once sections of interviews are cut up into pieces, the 'whole' of the interview is lost: it is no 

longer possible to appreciate the context of a particalur remark or piece of conversation. 

(s.463) 

 

Det är därför viktigt att utveckla tolkningen av citaten genom att kategorisera och förtydliga 
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med kommentarer som återknyter dem till sin kontext (Burnard, 1991). På så vis gjordes en 

meningstolkning, som enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär en djupare och mer kritisk 

tolkning av texten. Analysen går därmed utöver det direkt sagda för att utveckla strukturer och 

relationer som inte framgår omedelbart i det konkreta textmaterialet.  

 

4.5 Etik 

De etiska reglerna har utarbetats efter Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

Respondenterna meddelades noggrant om de etiska rättigheterna innan vi började intervjun. 

De fick information om att intervjun inte kommer att publiceras offentligt, samt att eventuella 

personliga uppgifter som framkommer under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. 

Respondenterna meddelades även att de hade rätten av avbryta intervjun, samt behåller sig 

rätten att ändra sina svar eller dra tillbaka intervjun i efterhand. Slutligen försäkrade jag 

respondenterna om att enbart jag kommer att ta del av det inspelade materialet.  De tilldelades 

kontaktuppgifter efter intervjuns slut. 

 

Eftersom situationerna som diskuteras under intervjun kan tolkas som kritiska och 

ifrågasättande gentemot deras liv och tro, finns det möjlighet att känsliga personer tar åt sig 

personligen av kritiken. Jag har därför varit noggrann med att formulera frågorna på ett sätt 

som gör att de inte verkar stötande, samt uttrycka mig på ett korrekt och respektfullt sätt. 

 

Enligt vissa tolkningar är kristna samfund idag utsatta för kritik och granskning, bland annat 

från den akademiska världen, vilket innebär att det finns en risk att respondenterna upplever 

situationen som ett eventuellt hot och intar en försvarsställning. Därför har jag valt att inte 

berätta studiens akademiska syfte, eftersom detta kan påverka deras svar och göra dem 

misstänksamma gentemot studiens syfte. Istället introducerade jag intervjuerna som en 

diskussion kring tro och tankar i diverse situationer i livet. Detta i syfte att få en avslappnad 

situation där respondenten inte känner av gruppledarens förutfattade meningar.  

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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5 RESULTAT 

Följande studie har undersökt personliga attityder gentemot sekularisering och modern 

andlighet hos kristna församlingsmedlemmar, och huruvida dessa förändras utanför den 

sociala gruppen. Presentationen som följer är de resultat som erhölls genom analys av en 

fokusgruppsintervju och tre individuella intervjuer. För djupare förståelse för avsnittens 

resultat, hänvisas till Bilaga 1 där intervjumaterialet återfinns. 

 

5.1 Sekularisering (Case 1) 

Intervjuerna påvisade en ambivalent inställning till samhällets sekularisering. Deltagarnas 

kognitiva attityder påvisade förståelse och insikt kring religionens auktoritära roll i samhället 

och de negativa aspekter som medföljer. De flesta kunde även reflektera kring varför vissa 

människor har negativa känslor och erfarenheter av religion. 

 

Det kan handla om egna negativa erfarenheter, att man tycker religiösa människor är tråkiga 

eller att man har blivit pålurad religion. Men tonårstiden är främst ett uppror mot samhället i 

övrigt och då får kyrkan stå för någonting tråkigt och borgerligt. 

  

Deltagarna i de individuella intervjuerna kunde även göra personliga kopplingar till sitt eget 

privatliv. Åsikterna präglades av en dualistisk världssyn där den sociala gemenskapen i tron 

framställdes som nödvändig för att orka stå emot negativa påhopp från människor utifrån. 

 

Jag upplevde själv ett visst motstånd  när jag började på gymnasiet, men eftersom alla  vänner 

och familj var religiösa och man levde 'i en liten bubbla' där alla stöttade varandra, var det 

aldrig något problem. Personens i berättelsen känner dock inte samma trygghet, vilket 

troligtvis gör att situationen är jobbigare för honom. 

 

Deltagarnas emotionella attityder visade sig vara kritiska till skuldbeläggningen av religionen, 

och framhävde de psykologiska aspekterna som centrala i berättelsens problematik. 

Deltagarna (främst hos fokusgruppen) hade svårigheter med att integrera sig själva i 

berättelsen och visa emotionell förståelse för ilskan som en kritik mot religionen i sig.  

 

Det är ju inte religionens fel att vissa ungdomar riktar ilska mot den. Tonåren är en besvärlig 

tid i livet, och man riktar nog ilska mot det mesta runtomkring en som inte är ’coolt’ eller 

tycker som man själv gör. 
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Vännerna kan ha det jobbigt hemma och försöker spela 'tuffa' genom att vända sig emot 

samhället. Att hata religionen låter mer som ett sätt att skaffa sig attityd och identitet än 

någonting annat. Johannes beteende är nog dock huvudsakligen ett uppror mot hans mamma 

och grundar sig främst på psykologiska anledningar. 

 

Vännerna kan vara goda människor men de gör inga goda saker när de förstör för andra. Jag 

tycker inte alltid att målen helgar medlen. 

 

5.2 New Age och modern andlighet (Case 2) 

Intervjuerna visade att deltagarna visade acceptans och förståelse gentemot det personliga 

valet i modernt religionsutövande. De uttryckte även en viss insikt i den individuella frihetens 

betydelse för dagens samhällsklimat. Den personliga lyckan ansågs därmed vara subjektiv och 

baserat på individuellt ansvar, då ingen av deltagarna ansåg sig ha makten att styra över andra 

människors liv.  

 

Det är jättebra om man känner frid och avslappning i vissa religiösa övningar, på vilket sätt 

det än må vara. Man får tro på precis vad man vill så länge det inte går ut över någon annan. 

 

Gud vill att vi ska finna Hans väg. Men Gud vill oss väl och enligt mig finns det ingen 

straffande gud som ser ner på människor. Om dom själva tror att dom har kommit närmare 

Gud, då tror jag att dom har gjort det. 

 

Deltagarna visade ofta ambivalenta känslor inför handlingarnas innebörd, och såg vissa risker 

med moderna religiösa uttryck. Dessa känslor manifesterades ofta i negativa emotionella 

attityder gentemot samhällets individualisering, som ofta ansågs stå i anknytning till den 

modern andlighet. Detta resulterade i en större förmåga till integration i berättelsen och 

emotionell förståelse hos deltagarna. Vissa deltagare valde även att framhäva den kristna tron 

som kontrast till vissa moderna andliga övningar. 

 

Jag är visserligen inte främmande för att vissa människor söker kunskap via spådom och 

healing, men jag söker mig inte dit eftersom jag har mina behov tillfredsställda. 

 

Risken med vissa övningar i mental kraft är att det blir för stort fokus på människans ego och 

viljan att framhäva sig själv över andra, som vi ser väldigt mycket av i dagens samhälle. Och 

då behöver man ingen gud. Därför förstår jag Johannes tvivel. 
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Vi ser ju en stor trend idag med människor som håller på med mental utveckling och liknande. 

Jag tycker däremot mer att det liknar ’coachning’ hos något företag än ett sätt för människan 

att utveckla sig själv andligt. För mig handlar tron om att komma närmre Gud, att försöka leva 

rätt och att försöka bli en bättre människa. Den känslan skulle jag aldrig få utanför min tro. 

 

5.3 Andliga medier (Case 3) 

Intervjumaterialet påvisade främst negativa attityder hos deltagarna, som återfanns både i 

kognitiva och emotionella former. Deltagarna påvisade en viss kognitiv förståelse för 

nutidsmänniskans sökande efter svar, samt hur detta stod i samband till känslor av tomhet, 

sorg och missnöje. Det förekom även reflektioner kring varför den kristna gemenskapen inte 

alltid kan erbjuda tröst i vissa av dessa fall. 

 

De kristna vännerna har troligtvis svarat att hon inte ändra på det som har varit, och att hon får 

känna tillförsikt till den tiden hon fick med sin pappa. Om hon inte kan förenas med den 

tanken, så är det inte konstigt att hon känner sig missnöjd och besviken med de svaren hon får 

hos de kristna vännerna. 

 

Kyrkan kan inte alltid ge svar på allting. I min värld ger mig min tro alla de svar jag behöver, 

men om man känner att det inte är tillräckligt får man väl söka sig någon annanstans. Det är 

upp till var och en. 

 

Deltagarna emotionella attityder representerades främst av en skepsis gentemot samhällets 

konstanta informationsflöde som ansågs stå i förhållande till människans oförmåga till 

förnöjsamhet och försoning. Att kontakta ett andligt medium ansågs inte vara ett alternativ för 

att söka långvarig lycka. Dagens upplysta samhälle ansågs även vara en stressfaktor för 

människan och en riskfaktor för hennes chanser till mentalt välmående.  

 

I dagens samhälle är vi väldigt upplysta och kräver svar på allting. Men för mig handlar tron 

handlar tron om att vara förvissad. Man känner sig trygg fastän man inte får svar på allting. 

Det finns dock säkert många människor som är lyckliga fastän de inte är troende, även om jag 

skulle uppleva det som fattigt. 

 

Även om hon får de svaren hon söker hos mediet kommer det förr eller senare att dyka upp 

följdfrågor som återigen kommer göra henne olycklig. Hon måste få hjälp med att acceptera 

att hon inte kommer få några svar om sin pappa. 
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Försoning är det viktigaste i livet, att man är glad för det lilla. Hon bör fråga sig om det finns 

någonting annat som kan fylla upp hennes längtan, så att hon känner sig behövd och omtyckt. 

 

5.4 Psykisk ohälsa (Case 4) 

Deltagarna visade stor förståelse kring varför den traditionella religionen (i detta fall Katolska 

kyrkan) tilltalar människor med psykisk ohälsa. Detta hänvisades ofta till den rituella 

aspekten, som enligt vissa respondenter kunde förväntas ge ordning och struktur till en 

kaotisk livssituation. Respondenternas reflektioner inriktade sig på den strukturella skillnaden 

mellan Katolska kyrkan och deras egna församling, och den emotionella reflektionen kring 

valet av tro uteblev under diskussionerna.   

 

När man känner sig vilsen så är det väldigt tryggt med 'militära' vänner. Katolska kyrkan är 

väldigt strikt, exempelvis rangordningen och formen på själva gudstjänsten. De har även 

bönerna, bikten och alla ritualer som är väldigt centrala. Under en kaotisk tid vill man ha 

tydliga ramar. 

 

Deltagarnas attityder pekade på ett dualistiskt perspektiv, där församlingslivet ställdes mot det 

sekulära livet. Den generella åsikten var att existentiella problem och religiösa tvivel alltid 

borde konsulteras av en präst, men att djupare psykisk ohälsa kunde ligga utanför deras 

kunskap. Majoriteten av respondenterna hade kontaktat en präst som utgångspunkt. 

 

Det beror på vad det handlar om. Skulle det handla om en mer grundläggande och djupare 

kris, behöver man nog göra upp med 'gamla ryggsäckar'. Då skulle jag rekommendera en 

psykoterapeut. Men om jag led av en allmän livskris (exempelvis tvivel på mig själv eller 

livet), skulle jag inte tveka till att kontakta en präst. 

 

Jag har tilltro till präster i allmänhet. Om dom inte kan hjälpa, kommer dom att hjälpa dig att 

kontakta en psykoterapeut. 

 

Deltagarnas emotionella attityder bestod i vissa fall av osäkerhet kring den sociala dynamiken 

i respektive församlingshem. Pastorn kunde ibland uppfattas som en centralfigur, vars roll 

inom församlingen även kunde tolkas som en vän eller familjemedlem. Vissa av deltagarna 

trodde därför att de skulle uppleva svårigheter med att bekänna personliga problem inför 

pastorn. Den sociala dynamiken var på så vis primär. 
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Det som kan vara svårt i situationen är att pastorn ofta blir en närstående vän som man även 

umgås med privat. Om man skulle tappa greppet om sig själv skulle jag därför uppleva det 

som svårt att prata om inför honom. Då hade det vara skönt att få tala med någon anonym. 

 

5.5 Personlig tro i ett sekulärt samhälle (Case 5) 

Deltagarnas attityder visade sig främst vara negativa gentemot brist på personligt ansvar inom 

tron. Respondenternas kognitiva attityder representerades främst av en generell skepsis 

gentemot fenomenet i sig. Samtliga deltagare ansåg att människan har fått den fria viljan och 

därmed kan styra sitt eget öde. De hade även åsikten av att ansvarslöshet var något generellt 

mänskligt som inte var signifikant enbart för troende. Denna åsikt yttrades dock främst i de 

individuella intervjuerna.  

 

Jag förstår precis vad hon menar. Man skyller på faktumet att man är en del av en större plan 

för att inte ta ansvar över sitt liv. 

 

Gud har alltid en plan. Men vi har fått den fria viljan och vi följer inte alltid den planen. Vi 

styr vårt eget öde med vår fria vilja, om vi vill. Eller låter vi Gud styra vårt öde. 

 

Man får ta ansvar för vad man har gjort emot andra. Det är inte så jag vill att religionen ska 

användas. Dock tror jag att det är något mänskligt. Är man inte troende skyller man på 

samhället, kapitalismen eller någonting annat. 

 

Deltagarna i fokusgruppen påvisade en skepsis gentemot trovärdigheten i berättelsens 

situation. De hade på så vis svårigheter med att integrera sig själva och reflektera emotionellt 

över frågeställningen. Enligt deltagarna var tron inte ett sätt att skylla ifrån sig, utan istället en 

trygghet som fanns till hands under bearbetningen av svåra upplevelser i livet. 

 

Jag har aldrig hört någon kristen skylla på Gud när något hemskt har hänt. Det har jag heller 

aldrig själv gjort, eller någon annan av oss här. Däremot är det varit väldigt trösterikt att känna 

mening i allt som händer, även när livets svårare sidor träder fram. Det betyder ju dock inte att 

man slår sig till ro och väntar på att Gud ska visa sin mening. 

 

Samtliga deltagarnas emotionella attityder representerades främst av negativa känslor kring 

upplevelsen av segregering från samhället utanför religionens gränser. Nutidsmänniskan och 

hennes livsstil sågs som ett stort problem, eftersom materialismen hindrade oss från 'Guds 
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väg'. 

 

Jag tror att Gud erbjuder lösningar för människan, men att vi inte alltid väljer att följa Hans 

väg. Vi lockas av så mycket annat som omedelbar behovstillfredsställelse, att bli bekräftade, 

att ha en fin bil eller ett fint hus. Vi förblindas av så mycket kortsiktiga lösningar, så vi ser inte 

alltid målet. 

 

I vissa av de individuella intervjuerna hade deltagarna förmågan att reflektera kring sina  

personliga brister. De reflekterade även kring den subjektiva aspekten av mänskligt 

välmående, och ansågs sig inte kunna tala för andra människor utöver sig själva. Däremot 

betonades glädjen som fanns i förtröstan hos Gud, som enligt respondenterna inspirerade till 

att sprida budskapet. 

 

De tillfällen då jag känner mig riktigt bra, är när jag känner att jag följt Guds vilja. Det får mig 

att må bra, men det betyder dock inte att jag går runt och inbillar mig att det får andra att må 

bra. Har man upplevt glädjen i tron vill man dock självklart att andra ska känna samma glädje. 

 

Jag kan inte tala för alla människor, bara för mig själv. Men jag vet i hjärtat när jag är på rätt 

väg, och jag vet när jag inte är det. Det är en känsla som finns inombords. Men ibland skiter 

jag i det för att jag tycker att det är så roligt. 
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6 DISKUSSION 

I följande kapitel kommer det att föras en diskussion kring de attityder som framkom under 

resultaten, samt hur dessa eventuellt skiljde sig mellan fokusgruppen och de individuella 

intervjuerna. Slutligen presenteras olika eventuella metodologiska brister som kan ha påverkat 

studiens validitet samt förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Attityder gentemot sekularisering och New Age 

Syftet med arbetet var att undersöka attityder gentemot sekularisering och modern andlighet 

hos kristna personer. Attityderna visade främst vara negativa, även om åsikterna ofta hade en 

dualistisk karaktär. Det visade sig finnas vissa skillnader mellan de kognitiva och emotionella 

attityderna. De kognitiva attityderna yttrade sig främst genom att respondenterna vanligtvis 

inledde sina svar med olika grader av förståelse för de sekulära fenomenens relevans i det 

moderna samhället. Dessa visade sig dock sällan ha någon emotionell förankring. 

Sammanfattningsvis kan man säga att arbetet genomsyrades av kognitiv förståelse  och 

emotionell skepsis. 

 

6.1.1 Kognitiva attityder 

De kognitiva attityderna representerades främst av förståelsen för den subjektiva lyckan och 

friheten i modernt religionsutövande, samt dess betydelse för dagens samhällsklimat. 

Deltagarna uttryckte åsikten att det personliga välbefinnandet var den viktigaste aspekten av 

religiös praktik, och att valet av tro således var sekundärt och subjektivt. Den religiös 

tillhörigheten spelar således ingen roll, så länge man innehar den personlig tron. 

Respondenternas attityder kan därmed tolkas som en gemensam faktor med den moderna 

andlighetens utövare, då båda trossystemen poängterar sökandet efter själslig frid och 

subjektiv lycka. Detta kan kopplas till forskning av Heelas och Woodhead (2005) som fann 

vissa gemensamma beröringspunkter mellan religion och spiritualitet, exempelvis då 82.4% 

(både religiösa och spirituella) instämde i att 'det finns en makt eller kraft som genomsyrar allt 

liv'. 

 

Den liberala inställningen hos respondenterna kan till vis del kopplas till forskning av 

exempelvis McGuire (2002) och Bowen (2004) som hävdar att individualiseringen i det 

postmoderna samhället även har påverkat tron inom kristendomen. Bowens (2004) visade 
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exempelvis att nutida protestanter tenderar att sätta fokus på den personliga upplevelsen av 

Gud. Det moderna samhällets existentialistiska inställning till subjektivitet verkar således 

påverka även kristna församlingsmedlemmar, som har anpassat sina attityder efter dagens 

samhällsklimat. Detta märktes främst då respondenterna kunde reflektera kring kyrkans 

brister, och varför vissa människor i dagens samhälle inte känner sig uppfyllda av den kristna 

tron. Extra tydligt blev det även under diskussionerna kring modern andlighet, då det 

framkom en relativt liberal och objektiv inställning till den subjektiva lyckan inom alla former 

av trosutövande. 

 

Deltagarna visade förståelse och insikt kring religionens auktoritära roll i samhället, och 

kunde fritt reflektera kring varför vissa människor har negativa erfarenheter av religion. I 

dessa tankar nämndes bland annat religionens manipulativa karaktär samt dess återhållsamma 

livsstil som enligt deltagarna stod i kontrast till övriga samhällets liberala livsföring. Detta 

kan även kopplas till diskussionen kring andliga medier, där flera av deltagarna  reflekterade 

kring varför den kristna gemenskapen inte alltid kan tillgodose den individualistiska 

nutidsmänniskan behov och tillfredsställelse. Denna liberala anpassning till samhället kan i 

sin tur kopplas till Bowen (2004), som hävdar att samhällsklimatet är en grogrund som gör det 

komplicerat för religiösa grupperingar att hävda sin exklusivitet. 

 

De kognitiva kommentarerna följdes uteslutande upp av påminnelsen att deras personliga 

tillförsikt till den kristna tron var mer än tillräcklig. Det kan därmed noteras att den påstådda 

religiösa omstruktureringen från  institutioner till individer som hävdas av McGuire (2002), 

enbart delvis kan appliceras på dessa attityder. De kognitiva yttringarna är väl inarbetade i den 

kristna medvetenheten, som verkar vara anpassade för att tillgodose den existentiella 

individualismen. Dock verkar inte den kognitiva förståelsen ha påverkat den personliga tron, 

som fortfarande ingav känslan av trygghet och betonades starkt som en emotionell kontrast till 

samhället utanför den kristna gemenskapen. Därmed kan vi även se likheter med Stark (1999) 

som hävdar att den kyrkliga omstruktureringen inte har minskat människans personliga tro. 

 

6.1.2 Emotionella attityder 

De emotionella attityderna var under intervjuernas gång konstant närvarande, och avslutade 

alltid diskussioner som inletts med kognitiv reflektion. Diskussionerna om sekularisering och 
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modern andlighet påvisade uteslutande negativa emotionella attityder. Respondenterna 

uttryckte en stark brist på tillförsikt till moderna andliga övningar som en rättfärdig och god 

religiös praktik. Dessa andliga övningar saknade alltså generellt sett stöd hos deltagarna, och 

kan därmed kopplas till forskning av Possamai (2009). Deltagarna visade sig även vara 

kritiska till skuldbeläggningen av religionen. Att visa personlig ilska gentemot religionen 

avfärdades av respondenterna som grundat på psykologisk problematik hos individen.  

 

Modern andlighet och New Age ansågs stå i anknytning till samhällets individualisering. Den 

moderna andligheten ansågs även vara ett hot mot människans mentala välmående, eftersom 

dess metoder ansågs vara dömda att lämna dess utövare otillfredsställda. Risken med övningar 

i mental kraft var enligt respondenterna således att de enbart sätter fokus på människans ego 

och självtillfredsställelse, vilket i sin tur blir en egen religion. Därmed kan vi koppla dess 

tankar till Flere och Kirbiš (2009) som hävdar att modern andlighet inte nödvändigtvis är en 

andlig frigörelse från traditionalismen i kollektiva trossamfund, utan en egen religiös entitet 

med tendenser till strukturmässig samhörighet med andra religiösa organisationer: 

 

Även om det respondenterna påvisade kognitiv förståelse kring varför den traditionella 

religionen tilltalade psykiskt instabila människor, hade majoriteten av deltagarna kontaktat en 

präst som utgångspunkt ifall de själva hade mått dåligt psykiskt. Den sociala aspekten av 

församlingslivet sågs som en viktig hörnsten, och respondenterna påvisade stor tillit till 

pastorns vilja att alltid göra 'rätt'. Har pastorn inte tillräcklig kunskap för att kunna hjälpa en 

människa, fanns alltså en övertygad tro om att pastorn hade skickat en vidare till psykiatrisk 

vård. Respondenterna uppvisade således en skepsis gentemot samhället generellt, då man först 

och främst vände sig till församlingen innan man tog hjälp utifrån. Detta mönster kan kopplas 

till McGuire (2002) som hävdar att den religiösa grupperingen utformar egna sociala 

strukturer som en motreaktion till utfrysningen från samhället (till följd av skilja 

världsuppfattningar).   

 

Även om de kognitiva åsikterna talade för den subjektiva aspekten av mänskligt välmående, 

betonades alltid förtröstan hos Gud och den kristna vägen. På samma sätt tolkades 

materialismen och nutidsmänniskans livsstil som ett hinder för att följa 'Guds väg', som enligt 

medlemmarna var den slutgiltiga lösningen. I likhet med Heelas och Woodheads (2005) 
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forskning stod inte respondenternas emotionella attityder i enhet med exempelvis Hammer 

(2004) och Martin (2005). Snarare finner vi stöd hos Possamai (2009), som hävdar att den 

religiösa omstruktureringen inte nödvändigtvis står i förhållande till New Age. Dessa andliga 

uttryck saknar generellt sett nämligen stöd hos den kyrkliga världen, även om en viss kognitiv 

förståelse är inarbetad i deras attityder. 

 

6.2 Skillnader mellan grupperna  

Analysen av samtliga intervjuer påvisar vissa skillnader mellan fokusgruppen och de 

individuella intervjuerna. De individuella intervjuerna visade en större personlig förståelse för 

både sekularisering och moderna andliga uttryck, även om attityderna framfördes med 

osäkerhet och ett obekvämt kroppsspråk. Här påvisades även i vissa fall ett språkbruk som 

ofta förknippas med New Age. Individerna talade mycket om den moderna världens brist på 

kärlek och gemenskap, som enligt dem skulle erhållas i en kyrklig församling. Hammer 

(2004) hävdar exempelvis på samma sätt att nyandlighet attraherar den moderna människan 

på grund av den sekulära världens brist på mening. Inom modern andlighet ser vi även enligt 

Hammer (2004) en pluralistisk hållning till religion, där man uttrycker respekt och förundran 

över andra människors livstolkningar. Även om deltagarna hade svårigheter med att integrera 

sig själva i vissa delar av berättelsens dilemma, upplevdes en större ansträngning från de 

individuella intervjuerna. Det är möjligt att vetskapen om att de var i avsaknad av social 

dynamik i högre grad blev en form av avslappning. Respondenterna i de individuella 

intervjuerna kunde eventuellt på så vis tillåta sig själva att visa en större förståelse för den 

individuella aspekten av tron. Det var även enbart under de individuella intervjuerna som 

deltagarna gjorde referenser till sitt egna privatliv. Det finns dock möjligtvis en risk att de 

individuella respondenterna svarade som de gjorde i syfte att skapa en social dynamik 

tillsammans med mig. Inte minst då de visste om att jag genomförde intervjuerna i egenskap 

av universitetsstudent, och möjligtvis antog en liberalare inställning för att tillfredsställa mig 

som akademiker. Fokusgruppen hade ett socialt stöd, vilket eventuellt gjorde att de inte kände 

något behov av tillfredsställa något annat syfte än sina egna. 

 

Respondenterna i fokusgruppen hade i större utsträckning svårare att integrera sig själva i 

berättelsens dilemman. Attityderna arbetades fram genom konsultation med de andra 

deltagarna, och uppvisade generellt sätt osäkerhet kring att yttra självständiga åsikter. Detta 
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förstärkte på så vis gruppdynamiken. Det kunde även urskiljas tydliga roller av informellt 

ledarskap i gruppen, vilket karakteriserades av en avvaktande attityd hos resterande deltagare. 

Detta resulterade ofta i att den individuella responsen blev ambivalent och otydlig. Det 

förekom aldrig under intervjuns gång att någon av de fyra deltagarna motsatte sig någon av de 

andra deltagarnas svar. Detta kan tolkas som att den sociala dynamiken troligtvis inte ingav 

känslan av trygghet gentemot frågorna hos deltagarna i fokusgruppen. Svarens enhetlighet 

hade troligtvis i syfte att försvara gruppen från en svårdefinierad hotbild. Detta kan kopplas 

till Svedberg (2007) som hävdar att gruppen skapar ett socialt försvar genom att agera som en 

helhet. Individerna utvecklar således ett gemensamt försvar  mot eventuell ångest. Detta 

mönster manifesterades i fokusgruppen genom synkroniserade svar, sviktande individuella 

respons och informellt ledarskap. Det finns en möjlighet att deltagarna i fokusgruppen 

upplevde rädsla för att gruppens gemensamma föreställningsvärld skulle bli hotad, och 

därigenom även den personliga respons de erhåller genom att vara en del av den sociala 

gruppen.  

 

På så vis kan medlemmarna ha känt rädsla inför att yttra åsikter som inte följer de sociala 

normer som gruppen arbetat fram. I förlängningen kan detta tolkas som en rädsla för att bli 

informellt utesluten ur den sociala tillhörigheten. Det kan finnas flera olika anledningar till 

varför fokusgruppen agerade på det sätt den gjorde. Enligt Terry & Hogg (2000) ser vi hur 

gruppen upprätthåller normer, vilket i sin tur påverkar medlemmarna på individuell nivå. På 

vis konstruerar man gemensamma attityder och beteende, vilket blir en försvarsmekanism för 

gruppens kommunikativa sammanhållning. Eftersom intervjuns syfte var att undersöka 

attityder gentemot sekularisering och modern andlighet, finns det en stor risk att ämnet i sig är 

både provocerande och välkänt hos församlingarna. Inte minst då kyrkans förlorade makt med 

största sannolikhet tolkas som någonting hotfullt och negativt av kristna 

församlingsmedlemmar. För precis som McGuire (2002) hävdar, innebär sekulariseringen 

främst kyrkans förlust över social kontroll, både på ett informellt och formellt plan. Dessa 

snabba sociala förändringar, fungerar även som ett hot mot gruppen. Fokusgruppen såg med 

mycket negativa ögon på moderna religiösa uttryck. Det finns dock teorier som skulle kunna 

backa upp deras attityd. Exempelvis hävdar Martin (2005), att det nämligen är den kyrkliga 

sekulariseringen som har banat väg för den individualiserade religionen. Det kan därmed 

finnas en tendens till att kristna personer associerar dessa moderna religiösa uttryck med den 
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egna trons alltmer försvagade makt i samhället, och därmed skapar negativa emotioner. 

 

6.3 Slutsatser 

Flera olika tendenser har framkommit under arbetets gång. Församlingsmedlemmarnas 

attityder gentemot sekularisering tenderade att vara av en dualistisk karaktär, det vill säga att 

de ställde det sekulära livet i kontrast mot det kyrkliga. Attityderna tenderade att präglas av en 

kognitiv förståelse för  vikten av samhällets individualism samt hur detta förhåller sig till 

moderna andliga utövningar, negativa aspekter av religionens sociala maktposition samt den 

generella subjektiva lyckan i New Age. De emotionella attityderna var dock präglade av ett 

starkt avståndstagande från samhället och individualismen, som ansågs stå i koppling till New 

Age och vara en del av hotbilden mot den kristna tron. De handlingar  som inte utfördes på 

'Guds väg' ansågs vara urholkande för moralen samt negativt för människans mentala 

välmående. Därmed finns en tendens hos kristna människor att integrera den samhällsliga 

förändringen i deras kognitiva attityder, men att detta inte påverkar den individuella tron. 

Samtliga deltagare segregerade New Age från den kristna tron, och bekräftade aldrig 

trovärdigheten i de moderna religiösa uttrycken.     

 

6.4 Metodologiska aspekter 

Det kan finnas flera metodologiska aspekter som kan ha begränsat studiens validitet och 

reliabilitet. Samfunden valdes utefter deras nivå av aktivitet och socialt engagemang, vilket 

gjorde att jag valde att kontakta diverse frikyrkliga församlingar. Dessa samfund tolkades av 

mig som relevanta i sammanhanget, eftersom deras medlemmar kunde förväntas besitta en 

stark tro. Det bör dock nämnas att flera av dessa samfund är slutna grupperingar, som ofta är 

utsatta för granskning utifrån (exempelvis media). Stark tro inom en församling innebär, 

precis som McGuire (2002) hävdar, att samspelet mellan medlem och församling fungerar 

som en spiral av social support och förstärkning av gemensamma värden. McGuire (2002) 

hävdar även att världen utanför blir ett hot mot den intakta gruppen. Att besöka en församling 

med en sådan stark sammanhållning kan därmed i förlängningen innebära en risk att situation 

upplevs av medlemmarna som hotfull mot den sociala ordningen. Detta kan i sin tur påverka 

svaren under intervjun och lägga grund för skepsis hos deltagarna. Dessutom förklarade jag 

att jag var där i egenskap av akademisk student, och inte för att delta som privat individ i 

gudstjänsten. Deltagarna i fokusgruppen tillfrågades om deltagande på plats, utan 

förebyggande kännedom om mitt besök. Hade pastorn kontaktat medlemmarna innan 
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besökstillfället, hade de kunnat förbereda sig för situationen. Det är dock tveksamt om 

kännedom kring mitt besök hade varit till fördel för mitt syfte, eftersom medlemmarna då 

själva hade kunnat välja ut deltagare som enligt dem är lämpade för uppgiften. Spontaniteten 

hade gått förlorad, och studiens validitet hade försämrats. Det bör även nämnas att 

intervjuerna utfördes under kvällstid efter gudstjänst, och det finns möjlighet att vissa av 

deltagarna upplevde tiden som olämplig (inte minst då vissa av dem hade familj med barn). 

Oförmågan att slappna av kan i sin tur ha varit en stressfaktor för vissa av deltagarna, vilket 

kan ha minskat deras förmåga att sätta sig in i vissa av situationerna och därmed förstärkt de 

negativa attityderna. Det informella ledarskapet som påvisade under intervjuns gång kan bero 

på att deltagarna sedan innan har en redan etablerad relation. 

 

Eftersom deltagarna i de individuella intervjuerna var medvetna om att de skulle bli 

kontaktade av mig, fick de en chans att förbereda sig. Det finns dock en risk med att ge 

deltagarna betänketid innan intervjuns utförande, eftersom det kan uppstå förväntningar och 

fördomar kring intervjuns syfte. Situationen i sig kan därför orsaka förebyggande stress och 

osäkerhet kring deltagandet, vilket även bekräftas av deltagarna . Det är dock svårt att avgöra 

huruvida detta beror på oron kring förlusten av gruppdynamiken (då man vid individuella 

intervjuer inte kan väga sina svar mot en social grupp) eller om det beror på den generella 

mänskliga stressen orsakat av de ställda kraven och den egna förväntade prestationsnivån. 

Detta karaktäriserades, som tidigare nämns, främst av att det kroppsliga rörelsemönstret 

skiljde sig från fokusgruppen. Det bör även nämnas att intervjuerna utfördes i respektive 

deltagares bostad. Det är i detta fall svårt att avgöra huruvida det påverkade undersökningens 

validitet, men det finns en chans att deltagarna kände en viss trygghet i att intervjuas i sin 

naturliga hemmiljö.  

 

Intervjuerna var designade efter case-metodik och byggde på en berättelse uppdelad i fem 

olika delar. Eftersom berättelsen utgick ifrån en persons andliga resa i livet, samt att personen 

inte var medlem i något kristet samfund, finns det möjlighet att detta förstärkte deltagarnas 

svårigheter i att identifiera sig själva i berättelsen. Tärnlik (2004) hävdar dock betydelsen av 

att provocera med problem som inleder till dispyt. Berättelsens huvudperson utgår ifrån sin 

kristna tro, även om den utövas privat och ibland utsätts för prövningar. På så vis valda jag att 

skapa en form av förankring, som ifrågasätts då karaktären utsätts för sekulära tankar och 
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modern andlighet. Det kan dock ha förekommit språkliga detaljer i mina berättelser som 

uppfattades som stötande eller på annat sätt provocerade medlemmarna, vilket i sin tur kan ha 

påverkat deras attityder även i fortsättningen av intervjun. Dessa detaljer är dock svåra att 

identifiera eftersom de baseras på strikt subjektiva föreställningar. 

 

För att eventuellt öka undersökningens validitet kunde även de individuella intervjuerna ha 

utförts på plats i församlingshemmet utan förvarning eller förebyggande information kring 

syftet. Alternativt kunde fokusgruppsintervjun utförts planerat med förberedda deltagare. Jag 

ställer mig dock tvivlande till detta, eftersom förvarning i social grupp kan ha en stor tendens 

att påverka det personliga urvalet. En ökning av validiteten skulle även vara att utföra 

samtliga intervjuer från ett och samma kristet samfund. I detta fall utfördes 

fokusgruppsintervjun och de individuella intervjuerna i olika samfund. Det finns en risk att 

samfunden har olika grader av personliga tro hos sina medlemmar, och att detta kan ha 

resulterat i de skillnader som uppvisades mellan fokusgruppsintervjun och de individuella 

intervjuerna. De kognitiva och emotionella differenserna kan således bero på bristande styrka 

i den personliga tron. 

 

Det bör även kommenteras att enbart fyra personer deltog i fokusgruppsintervjun. Min önskan 

var att fler hade kunnat delta, men av praktiska skäl blev undersökningen tvungen att utföras 

under dessa premisser. 

 

Slutligen bör även det geografiska och kulturella urvalet diskuteras. De samfund som valdes 

ut till studien befann sig i samma sydsvenska stad. Det finns en risk att studiens resultat hade 

varierat beroende på var i Sverige undersökningen hade utfört. För att få en helhetstäckande 

bild hade det eventuellt varit nödvändigt att utföra intervjun på olika geografiska platser, och 

hos olika samfund. På grund av arbetets begränsning var detta dock inte möjligt att utföra. 

Studien har inte tagit hänsyn till de eventuella kulturella skillnader som kan förekomma. 

Eftersom samtliga deltagare i studien var födda och uppvuxna svenskar, blev den kulturella 

aspekten något lidande. Om studien hade utförts tillsammans med personer med utländsk 

bakgrund, är det möjligt att undersökningen hade gett annorlunda svar samt påverkat den 

sociala dynamiken. Detta är dock någonting vi enbart kan spekulera kring.  
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6.5 Fortsatt forskning 

Det bör göras fortsatt forskning inom ämnet för att få ett bredare och mer tillförlitligt kunskap  

kring attityder hos kristna församlingsmedlemmar gentemot sekularisering och modern 

andlighet. Som ovan nämnt, bör en större del av populationen vara inräknad i studien. 

Intervjuer bör även genomföras på olika samfund för att öka validiteten. Detta för att med 

säkerhet kunna säga att attityderna förhåller sig på det sättet som det påvisades i denna studie.  
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Intervjufrågor 

 

 

Vårt samtal kommer att fokusera kring en ung man som 

heter Johannes. Han är 28 år gammal och är uppvuxen 

i en liten stad i mellersta Sverige. Under diskussionens 

gång kommer vi att följa Johannes under olika 

händelser i livet, och diskutera kring hans känslor och 

tankar kring tro och tvivel. 
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1  

Under hela sitt liv har Johannes haft en ambivalent inställning till religion, och har aldrig fått 

uppleva känslan av tillhörighet. Han växte upp med en troende mamma som ofta använde 

Gud i hotfulla situationer, och Johannes lärde sig snabbt att man skulle känna skuld och rädsla 

inför Gud. Som liten grät han många nätter i rädsla för att han hade förargat Gud, även om 

hans mamma många gånger också talade om kärleken som fanns i tron. I stunder av rädsla 

och obehag vände han sig dock alltid till Gud med bön. 

 

Som tonåring börjar en besvärlig period för Johannes. Under större delen av sin barndom hade 

han få eller inga vänner, men under högstadiet hamnar han för första gången i en klass där han 

känner sig accepterad. Även om han aldrig engagerade sig religiöst, hade Johannes en 

inneboende tro och hyste respekt för kyrkan. De flesta av Johannes nya vänner tycker dock att 

hans vänliga attityd gentemot religion och kristendomen är löjlig, och han får ta emot flera 

hånfulla kommentarer som ibland resulterar i bråk. Johannes känner en stark ångest över sin 

personlighet, men börjar i denna frustration att uttrycka en väldigt stark besvikelse gentemot 

Gud, som enligt honom konstant vill honom ont. Han börjar därför att vända sig ifrån 

religionen till förmån för en mycket aggressiv attityd och ilska gentemot Gud och den kristna 

tron. Under vissa utbrott händer det att han skändar diverse religiösa föremål som finns i 

hemmet. Johannes nya attityd möts av förundran från hans nya kamrater, men övergår sedan 

till beundran då han får något av en ledande roll i gänget. Under hela denna tid förlorade han 

dock aldrig riktigt tron på Gud, utan kände snarare att han straffade Gud genom att konstant 

gå emot hans vilja.  

 

Trots sin personliga privata tro, tycker Johannes inte längre att det finns någon mening med 

att vara troende i dagens samhälle.  

 

- Varför tror ni att Johannes vänner har en negativ inställning till religion och tro?  

- Hur borde Johannes ha bemött vännernas hån?  

- Kan vännerna vara goda människor trots att de vänt sig emot religion? 
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2  

Några år senare har Johannes börjat sista året i gymnasiet. Han har nu en ny umgängeskrets, 

och Johannes är inte alls lika fientligt inställd till religion som innan. Han är dessutom 

accepterad för att vara ganska speciell som person, och behöver inte längre låtsas vara någon 

annan. 

 

Under denna tid träffar Johannes sin första flickvän, Erika. Han blir mycket kär och känner 

äkta glädje i livet för första gången på väldigt länge. Erika är vänligt inställd till religion och 

håller själv på med spirituella aktiviteter. Dock så anser hon sig inte att vara kristen. Erika 

håller istället på med andra typer av andlighet. Hon är väldigt intresserad av österländsk 

religion och håller på med olika typer av yoga och meditation. Erika tror även på spådom och 

healing, och pratar mycket om människans mentala kraft. Johannes är till en början skeptisk 

till sin flickväns beteende, men börjar sedan delta i hennes spirituella aktiviteter. Han 

upptäcker att han känner stor frid och avslappning i vissa av övningarna, och detta får honom 

också att bitvis återknyta till sina kristna rötter. Bön och gregoriansk sång kombineras i vissa 

fall med seanser.  

 

- Hur tänker ni kring Johannes tro? 

- Hur ser Gud på Johannes tro? 

 

Några år senare tar förhållandet med Erika slut. Johannes söker sig till tillbaka till sin kristna 

tro, även om den fortfarande enbart utövas privat. I efterhand undrar Johannes om hans icke-

kristna spirituella övningar med flickvännen har fört honom närmre Gud eller om det bara var 

handlingar som inte “räknas” enligt Gud.  

 

-Hur ser Ni  på saken? 
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Johannes har alltid haft en stark relation till sin mamma. Även om hon tidigt i Johannes liv 

gav honom en dramatisk syn på Gud, blev hon med åren allt mindre religiös och intog en 

mycket mer liberal inställning till tro. Hon började även intressera sig för det övernaturliga. 

 

När mamman är strax under 50 år gammal, avlider hennes biologiska pappa. De har haft en 

dålig och distanserad relation hela hennes liv, och hon är till en början inte särskilt berörd av 

dödsfallet. Efter några veckor börjar hon dock bli besvärad. Hon tänker mycket på all tid som 

gått förlorad och är besviken på att aldrig riktigt ha fått lära känna sin riktiga pappa. Hennes 

önskan vore att få reda på om han någonsin brydde sig om henne på riktigt, exempelvis om 

han någonsin kände saknad och längtan efter henne. 

 

Johannes mamma får reda på att vissa andliga medium kan ta kontakt med de avlidna, och ge 

människor på jorden en chans att prata med sina döda släktingar. Till en början söker hon tröst 

hos sina kristna vänner, men känner aldrig någon ro med de svaren hon får. Hon väljer till slut 

att besöka mediet och är lyckligare under en kortare tid framöver.  

 

Johannes bestämmer sig för att stödja sin mammas beslut, eftersom han anser att hennes lycka 

är viktigare än någonting annat.  

 

- Varför tror Ni att mamman inte kände tröst i den kristna världen?  

- Kommer hon förbli lycklig? 
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4  

Johannes är nu 23 år gammal och har flyttat hemifrån till en närliggande stad. Han har därför 

mestadels telefonkontakt med sina föräldrar, som också är skilda sedan några år tillbaka. 

Relationen till mamman är fortfarande relativt bra, men relationen med pappan har under de 

senaste åren varit dålig och de träffas väldigt sällan. Efter ett tag börjar Johannes att må 

psykiskt dåligt. Han känner sig ensam och deprimerad och tycker inte längre att det finns 

någon mening med livet. 

 

Under denna svåra tid blir Johannes väldigt religiös för att dämpa sin ångest, och börjar 

engagera sig i katolska kyrkan. Enligt honom är församlingen ett sätt för honom att hitta 

gemenskap, och kyrkan blir en fristad från den tuffa världen utanför. Han påbörjar därför en 

konvertering, och anser att han har fått en ny mening med sitt liv. 

 

Johannes anhöriga, inte minst hans mamma, ifrågasätter dock sin sons beteende. Hon tror inte 

att kyrkan kommer att ge honom glädje, eftersom han har sökt sig till Gud av fel anledningar.  

 

- Varför tror Ni att Johannes sökte sig till Katolska kyrkan? 

- Bör man kontakta en psykoterapeut eller en präst om man mår dåligt? 
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5  

Nu är Johannes 28 år gammal och mår mycket bättre än tidigare. Han är nu förlovad med sin 

flickvän Rebecka och bor i Göteborg, där han arbetar och trivs. Relationen till pappan har 

också förbättrats avsevärt. Han inställning till religion är nu aningen mer sekulariserad, även 

om han fortfarande är spirituell och talar gott om religionens syfte i samhället. 

 

I efterhand tror han att alla hans religiösa upplevelser har haft ett specifikt syfte i hans liv. 

Han tror att allting egentligen var en del av en större plan, som människan inte alltid har makt 

över. Hans fästmö, Rebecka, håller dock inte med honom. Hon tror att allting berodde på att 

Johannes hade en osäker personlighet och därför sökte bekräftelse genom olika samfund och 

utövningar. Enligt henne kan man förklara alla händelser i livet som Guds mening, för att 

själv slippa ta ansvar. Trots att Rebecka är ateist, kommer hon och Johannes relativt väl 

överens.  

 

- Varför tror Rebecka att en icke-troende människa tar mer ansvar än en troende? 

- Är allting Guds plan? Kan det vara en del av Guds plan att man även vänder sig emot 

honom? 

- Kan människan styra sitt eget öde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för Er medverkan! 


