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Abstract 
 

Title: The Catholic Prism – a Qualitative Study on Lived Religion, the Clerical Abuse 

Scandal and the Catholic Church in Rural Ireland. 

By: Evelina Juel 

 

The purpose of this essay is to examine how Irish people on a rural location practice their 

faith in everyday life. The intention is also to find out what strategies my interviewees use to 

negotiate the abuse scandal and what their thoughts on the Catholic Church are. The material 

mainly consists of interviews with seven people part of a rural parish in Ireland. My research 

also entails smaller observations and conversations in the homes of the participants. 

The results indicate that they all consider themselves religious, however not all Catholic. All 

of the participants integrate their religion in everyday life. It also showed that almost all of 

them used a certain strategy when negotiating the knowledge of the abuse scandal leaving just 

one participant saying it negatively affected his faith. My results show that all of them are 

asking for changes within the Catholic Church when it comes to celibacy, ordaining women 

and same sex marriages. The results of my study are analyzed with Meredith McGuire’s 

theory on lived religion and Peter Berger’s theory on socialization and secularization. 

Religious activity is occurring in my participants’ everyday life and church-based practices 

such as Mass or Confessions are not as important for them as for instance prayer and 

humility. It also shows that my participants are socialized into Catholicism but that the 

Church no longer can serve as a sole legitimating power and is being severely questioned. I 

would also argue that today’s modern society with different religions and expressions has led 

to my participants questioning of the Church. In the location I have studied the results show 

that individuals let religion into their everyday lives and create their own version of it. With 

these results I would argue that my participants allow religion to influence their everyday 

tasks and create their own religious practice. The results suggest that my participants are 

indeed part of a secularization process, the objective secularization which separates the 

Church and state. However, religion is still alive within the subjectivity of my participants. 
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1. Inledning 

Under lång tid har katolska kyrkan varit dominerande i det irländska samhället. I skolor, 

vårdhem, kyrkor och sjukhus har kyrkan influerat och reglerat irländare från dagen de föds 

fram till dagen de dör. Prästen har varit en respekterad auktoritet i samhället. När irländsk 

media för några år sedan började rapportera sexuella förbrytelser, utförda av katolska präster 

och nunnor på ungdomsinstitutioner runtom Irland, hördes som förväntat ett ramaskri. Mitt 

intresse för denna fruktansvärda skandal väcktes när jag själv kom i kontakt med medias 

framställning av vittnesmål och samhällsmedlemmarnas reaktioner. Då det rapporterades om 

misshandel och övergrepp bland tusentals barn började jag fundera över hur troende katoliker 

reagerade och hur deras religiositet influerades. 

 

Den katolska kyrkans sätt att hantera skandalen har ifrågasatts och kritiserats över hela 

världen. Överallt dyker nya offer upp. Offer som antingen har varit för rädda för att träda 

fram tidigare eller tystats ner av kyrkans ledande auktoriteter. Mitt i den ekonomiska krisen 

på Irland skakades den religiösa grunden så att det hördes över hela världen. Den katolska 

kyrkans kropp som under tusentals år dominerat moralen och många övriga sociala fält i det 

irländska samhället började plötsligt blöda kraftigt. Så hur ser katolicismen ut på Irland idag? 

Har katoliker börjat ifrågasätta sin tro eller delar av kyrkans regler och läror? Har de till och 

med övergett sin tro för bättre alternativ? Hur utövas vardagskatolicism i dagens irländska 

samhälle? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att ge en bild av och analysera levd religion på Irland. Jag syftar 

även till att undersöka om mina informanters religiösa livsvärld förändrats till följd av 

uppdagandet av övergrepp på kyrkoförvaltade barnhem och hur de förhåller sig till den 

katolska kyrkan? Min frågeställning blir således: 

 

1) Hur ser den religiösa aktiviteten ut bland katoliker i ett lokalt sammanhang på Irland? 

2) Vilka strategier används av mina informanter för att förhandla sin tro efter att ha tagit del 

av kunskapen om prästskandalen? 

3) Hur förhåller sig informanterna till den katolska kyrkan idag? 
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2. Teori 

Nedan följer en presentation av de två huvudsakliga teorierna i min undersökning. Jag väljer 

att presentera mitt teoriavsnitt tidigt i min uppsats då teorin om levd religion har influerat mitt 

metodval och genomsyrar hela uppsatsen. 

 

2.1 Socialisation och sekularisering 

Sociologen Peter Berger diskuterar i The Sacred Canopy världen som ett socialt och 

mänskligt byggnadsverk och hur individen socialiseras till acceptans av den objektiverade 

världen som naturlig (Berger, 1990/1967). Samhället är en mänsklig produkt som skapas utav 

människors aktiviteter och bildar en objektiv verklighet som förs vidare från generation till 

generation (Berger, 1990/1967:3). Människan i sin tur måste acceptera denna skapade 

objektiva verklighet som sin egen, alltså internalisera den (Berger, 1990/1967:4). I varje 

samhälle menar Berger att det finns en svårighet gällande överföringen av den objektiverade 

verkligheten till den nya generationen. Socialisation är den process igenom vilken individer 

får lära sig enligt den verklighet som finns. Individen lär sig den kultur de tillhör och att 

acceptera den roll och identitet som den sociala strukturen kräver. Individen formas även av 

sin socialisation, det är alltså inte enbart en läroprocess utan individen utsätts för en yttre 

påverkan av den objektiva verkligheten som formar identiteten. Han eller hon blir en 

representant för den värld han eller hon tillhör och accepterar sin roll och deltar därefter. När 

en socialisation lyckas stämmer den objektiva världen väl överens med individens subjektiva 

värld. Däremot uppstår en asymmetri dem emellan om socialisationen av någon anledning 

inte lyckas. Om detta sker kommer den objektiva verkligheten som ska socialiseras vidare 

inte att vara i längden (Berger, 1990/1967:15-16). Socialisationen är en lyckad sådan om 

individen tar sin omgivning för given, att den är naturlig och oundviklig. En individ som går 

emot denna sociala ordning, där socialisationen alltså inte lyckats, kan klassificeras som en 

galning eller dåre (Berger, 1990/1967:24). Berger menar att även om den sociala världen tas 

för given står den under ständigt hot av människans dumhet och ifrågasättande. 

Socialisationen fungerar som en åtgärd mot detta hot för att behålla det konsensus som finns i 

samhället (Berger, 1990/1967:29). Sekundärsocialisationen är alltså lika viktig då även vuxna 

kommer att ifrågasätta och behöva en påminnelse om varför saker och ting är som de är 

(Berger, 1990/1967:31). Socialisation varar hela livet ut och förs vidare genom 

konversationer med signifikanta andra exempelvis lärare och föräldrar. Om denna 
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konversation bryts så kan världen börja falla isär och förlora sin subjektiva plausibilitet. Att 

denna konversation fortsätter är en av grundpelarna för att den sociala ordningen skall kunna 

fortsätta (Berger, 1990/1967:16-17).  

 

En annan åtgärd för att hantera det mänskliga ifrågasättandet är legitimering. Legitimering är 

den objektiverade kunskap som ska förklara den sociala ordningen och svara på frågor som 

”varför” och bestämmer vad som är vad (Berger, 1990/1967:29-30). För att den sociala 

ordningen ska kunna föras vidare till nästa generation måste en legitimerande kraft kunna 

svara på den nya generationens frågor. All social kontroll måste således legitimeras då de som 

ska kontrolleras kommer att ifrågasätta den institution som säger sig bestämma. Denna 

överföring blir extra viktig när kollektivet på grund av en kris börjar ifrågasätta den rådande 

sociala ordningen. Berger menar att en av de mest effektiva legitimeringarna genom tiderna 

har varit religion (Berger, 1990/1967:30-32).  Religionen legitimerar de sociala 

institutionerna genom att ge dem en genuin ontologisk status. Den lokaliserar institutionerna 

inom en helig och kosmisk ram (Berger, 1990/1967:33). Genom att göra detta kan människan 

acceptera den identitet han eller hon har just för att den är en del av en kosmisk sanning 

(Berger, 1990/1967:37). För att den sociala ordningen ska kunna bibehållas krävs även en 

stark plausibilitetsstruktur, det vill säga ett fundament av individer som delar samma 

subjektiva och objektiva verklighet. Om denna struktur rubbas kan den innan accepterade 

verkligheten snabbt sönderfalla. Ju fastare plausibilitetsstrukturen är desto fastare är den värld 

den baseras på (Berger, 1990/1967:45-47).  

 

Då religion förut kunde legitimera flera av samhällets aspekter ses idag en separation av 

kyrka och stat på flera ställen. Detta menar Berger är en numera objektiv sekularisering. Han 

menar att denna process separerar kultur och samhälle från den religiösa institutionen och 

dess symbolsystem. Denna sekularisering har lett till att kyrkan som under lång tid varit 

ensam innehavare av total sanning fått konkurrens och blivit ifrågasatt. Religion har förlorat 

en del av sin trovärdighet och legitimerande kraft och den religiösa plausibilitetstrukturen har 

kollapsat. Idag finns flertalet olika religiösa rörelser vilket bidrar till att vanliga människor 

konfronteras med flera olika alternativ, något Berger kallar pluralism (Berger, 

1990/1967:127). Då den socialt skapade världens invånare inte lyckas socialisera vidare en ta-

för-givet-känsla eller accepterad syn på religion som sanningsinnehavare av världen uppstår 

en sorts konkurrens. De olika alternativen måste jobba hårt för att vinna trovärdighet. Bergers 

slutsats i The Sacred Canopy är att religion inte längre kan legitimera i världen utan istället 
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pågår en kamp emellan olika religiösa grupper för att konkurrera om anhängare (Berger, 

1990/1967:138). 

 

I “The Desecularization of the World: A Global Overview” skriver Berger återigen om 

sekularisering (Berger, 1999). Han påpekar att vissa delar av världen i allra högsta grad är 

religiösa. Han menar därför att hans tidigare teori om sekularisering där en nedgång av 

kyrkans betydelse innebär en nedgång för den individuella religionens betydelse inte visat sig 

stämma. Berger anser istället att nedgången av institutionell religion inte behöver betyda en 

nedgång av individuell religion utan att den lever vidare inom individerna (Berger, 1999:3). 

Pluralism behöver alltså inte innebära en minskning av religiositet då den fortsätter på det 

individuella planet. 

 

2.2 Levd religion 

Meredith McGuires bok Lived Religion betonar vikten av att studera individers komplexa och 

föränderliga religiositet (McGuire, 2008). Hon menar att det inte är tillräckligt att använda sig 

av en institutionell förklaring av religion då den inte fångar individens egna religiösa uttryck 

(McGuire, 2008:3). I den institutionella religionen innefattas inte övriga personliga praktiker 

som individer anser tillhör deras religiositet såsom att betrakta eller känna på föremål. Den 

levda religionen är inte inkapslad av dogmatik utan friare i vad som anammas av individen i 

dennes religiositet. Den är sammansatt av de praktiker genom vilka individer lever, minns och 

anpassar sin individuella livshistoria efter, vilket ofta skiljer sig från den lärda religionen 

(McGuire, 2007:187). Under lång tid har de officiella religionerna avfärdat dessa 

egenskapade praktiker som syndiga eller oseriösa vilket resulterat i att de har flyttat in i 

människors hem och har, osynligt för sociologisk forskning, levt vidare där (McGuire, 

2007:198). McGuire menar att individer blandar religiösa praktiker från olika traditioner och 

bildar en slags hybridreligion (McGuire, 2008:47). Det finns alltså inte en enhetlig religion 

eller grupp då det religiösa uttrycker sig annorlunda även individer emellan (McGuire, 

2008:1). Individer kan plocka ihop de delar som passar deras kontext från olika religiösa 

grupper och religioner.  

 

Författaren menar även att religiositet inte behöver innebära en tillbedjan till en övernaturlig 

kraft. Tro på en högre existens bör inte räknas som mera riktig än andra praktiker som utgör 

en del av en individs religiösa aktivitet (McGuire, 2008:20). Individers religiösa praktiker 
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behöver således inte anknyta till en Gud eller högre existens. Om vi inte accepterar även 

sådana praktiker som religiösa riskerar vi att missförstå levd religion på grund av förutfattade 

meningar. Dessa religiösa uttryck passar sällan den teologiska standarden för religiöst liv och 

därför bör fokus i undersökningar av detta slag vara på lekmännen, inte teologiska språkrör 

(2008:11-13,47). Att fokusera på religiös praktik kroppslig såväl som andlig är nödvändigt 

när levd religion studeras. Den levda religionen kommer till uttryck i dessa praktiker 

människor använder i vardagen (McGuire, 2008:118).  Särskilda placeringar av föremål är en 

ofta förekommande ritual i hemmen. Föremålen kan reflektera minnen, känslor eller vänskap 

(McGuire, 2008:84). Dessa objekt kan även tjäna som en markering av den religiösa 

identiteten samt länka samman hemmet med en högre existens (McGuire, 2008:78). En helig 

upplevelse kan likaväl infinna sig vid mässan som under diskningen efter middagen, dessa 

aspekter blir därför väldigt viktiga vid förståelse av den levda religionen.  

 

McGuire menar att ett personligt förhållande till en högre makt är karaktäristiskt för 

individers levda religion. Individer ber om hjälp med saker i vardagen och förväntar sig ett 

svar (McGuire, 2008:82). Att föra in det heliga i vardagen är också ett kännetecken för levd 

religion (McGuire, 2008:50). I levd religion förekommer även ett alternativ till medicinsk 

vård – helande med hjälp av en högre makt. Eftersom religion och sjukvård idag officiellt är 

separerade bemöts spirituellt helande ofta med skepsis. Trots det är en kombination av hälsa 

och spiritualitet fortfarande vid liv i den levda religionen (McGuire, 2008:121). 

 

3. Metod och material 

Nedan följer stycken om kvalitativa metoder; urval; tillvägagångssätt; kvalitativ analys av 

data; undersökningens tillförlitlighet; etiska överväganden; material samt ett avslutande 

kapitel gällande metodkritik. 

 

Syftet med min uppsats är att undersöka levd religion hos informanter på en lokal plats. Jag 

ämnar även undersöka hur kunskapen om en stor skandal förhandlas samt informanternas 

ställning och åsikter om den katolska kyrkan. Patel och Davidson poängterar att ambitionen i 

den kvalitativa undersökningen är att förstå livsvärldar och att beskriva tankar och kulturer 

(Patel och Davidson, 2011:105). För att detta skulle bli möjligt valde jag att använda mig av 

kvalitativ metod. Jag valde bort undersökningsmetoder av kvantitativt slag då jag ville 

undersöka känslor, åsikter och uppfattningar. Detta blir genomförbart tack vare intervjuer 
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vilket jag fick förståelse om genom Pål Repstads bok Närhet och distans (Repstad 2007:14-

15). Även Fägerborg skriver: ”En intervju görs i ett bestämt syfte, nämligen att intervjuare 

söker den andra personens kunskaper, synpunkter, tankar, upplevelser av något” vilket 

bestyrker mitt val av metod (Fägerborg, 2011:88).  

 

Jag fann även boken Lived Religion av Meredith McGuire mycket matnyttig för min 

undersökning eftersom jag även syftar till att undersöka levd religion. McGuire menar att i en 

undersökning av kvantitativt slag när det gäller den levda religionen kan resultatet bli skevt 

(McGuire, 2008:5). Individers religiositet skulle riskera att räknas som mindre eller mer aktiv 

än den faktiskt är om forskaren bortser från den vardagliga religionen bland gemene man och 

deras religiösa praktiker. Eftersom levd religion även innebär saker som att samtala med Gud 

när en individ städar eller känner på specifika föremål blir ett kvantitativt mått på religiositet 

inte tillräckligt (McGuire, 2008:5,52). En enkätundersökning vore alltså inte lämplig för min 

undersökning då vissa religiösa aspekter riskerar att bli osynliga (McGuire, 2008:53). Inte 

heller en observation hade varit tillräcklig då de subjektiva upplevelserna är syftet med min 

undersökning (Fägerborg, 2011:88). Religiöst engagemang behöver alltså undersökas genom 

intervjuer för att inte riskera att gå miste om viktiga aspekter som inte syns med blotta ögat. 

Min empiriska undersökning bygger därför mestadels på intervjuer samt mindre 

observationer i informanternas hem. Min undersökningsgrupp består av sju individer som alla 

besöker samma kyrka och är bosatta i samma by på Irland. En kvalitativ analys av mitt 

insamlade data följde efter undersökningen.  

 

3.1 Intervjuer 

”En intervju speglar vad en person tänker och känner vid en bestämd tidpunkt och i ett 

bestämt sammanhang” (Repstad, 2007:105). Med detta citat i åtanke valde jag kvalitativa 

intervjuer för min undersökning då min frågeställning syftar till att undersöka attityder, 

åsikter och känslor. Metodens flexibla natur gjorde valet självklart då den kunde erbjuda en 

stor anpassningsförmåga som var givande under min undersökning.  

 

För att underlätta mina intervjuer valde jag att formulera en intervjuguide som berörde alla de 

teman som var relevanta för min problemformulering. Denna innehöll nyckelord som jag 

använde som en checklista för att inga teman skulle förbises, något Repstad menar är 

nödvändigt för att underlätta samtalet med informanter (Repstad: 2007:86). Samtidigt fann 
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jag Repstads resonemang kring grundlig planering av ovannämnda teman relevant för min 

undersökning (Repstad: 2007:87). Ett noggrant arbete med dessa teman möjliggör en 

jämförelse av mina insamlade data och bidrar till att lättare kunna göra en kategorisering. 

Denna intervjuguide lät jag revidera under tiden som mina intervjuer genomfördes för att 

anpassa den efter mina informanter, ett resonemang jag hämtat ur Repstads bok (Repstad, 

2007:86-87). Jag valde att utföra en pilotintervju med en individ som också är katolsk 

kyrkobesökare enligt Repstads rekommendationer (Repstad, 2007:87). Dock var inte denna 

individ från samma kyrka och informationen användes inte heller. Detta gav mig möjligheten 

att göra vissa justeringar som jag ansåg behövdes samt notera vissa viktiga följdfrågor för att 

lättare uppnå intervjumättnad. Patel och Davidson diskuterar i Forskningsmetodikens grunder 

intervjufrågornas grad av standardisering och strukturering (Patel och Davidson, 2011:75-76). 

Vidare skriver de att det finns olika grader av standardisering, ju mer ansvar som läggs på 

intervjuaren desto lägre blir graden av standardisering (Patel och Davidson, 2011:75). Om 

frågorna är fria och öppna leder det till låg strukturering. Mina frågor var av öppen karaktär 

och anpassade efter informanten vilket således gav stor plats åt diskussion och reflektion för 

mina informanter. Detta resulterar i låg grad av standardisering och låg strukturering vilket 

ger mig möjlighet att göra en kvalitativ analys av min insamlade data (Patel och Davidson 

2011:76).  

 

Ett första möte är något Repstad framhåller som nödvändigt och något jag ansåg lämpligt för 

min undersökning då mina informanter skulle intervjuas om känsliga frågor samt att vi tillhör 

olika kulturer (Repstad, 2007:96). Jag valde därför att i så stor utsträckning som möjligt träffa 

mina informanter vid minst ett tillfälle innan själva intervjun ägde rum. Två av dem träffade 

jag i deras respektive hem innan intervjun genomfördes dagen därpå. De övriga träffade jag 

tillsammans med min gatekeeper på ett café och i hennes hem ett par dagar innan intervjuerna 

ägde rum. De två äldsta informanterna träffade jag först vid intervjutillfället men då såg jag 

till att samtala med dem innan inspelningsapparaten togs fram för att öka känslan av trygghet 

och förtroende (Repstad, 2007:96). Samtliga möten inleddes med mindre småprat för att, som 

Repstad kallar det, bygga upp en positiv social relation (Repstad, 2007:96). 

 

3.1.2 Observation 

Jag har genomfört öppna mindre observationer i fyra utav mina informanters hem. Oscar 

Pripp skriver i kapitlet ”Observation”: ”Observatören iakttar, samtalar, umgås, noterar och 
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antecknar. Metoden ger ett material som berättar vad människor säger och gör i specifika 

sociala och kulturella situationer” (Pripp, 2011:141). Enligt Repstad är det alltid aktuellt att 

prata med aktörerna för att ta reda på åsikter och tolkningar (Repstad, 2007:33). En 

observation är alltså inte tillräcklig för att undersöka känslor, åsikter och uppfattningar vilket 

är anledningen till att intervjuer har varit min huvudsakliga metod i undersökningen. Repstad 

varnar för en skevhet som kan uppstå om observatören samtalar för mycket med eliten i fältet 

(Repstad, 2007:62-63). Det finns en risk för att samtal med enbart prästen, som är en av mina 

informanter, kan ge en bild av kommuniteten som mer eller mindre religiös än vad den är. 

Medveten om detta valde jag att lägga extra fokus på samtal och observationer av de övriga 

informanterna. Jag valde även att delta i samtalen för att undvika att framstå som tyst och 

därigenom undvek jag att skapa osäkerhet bland mina informanter något Repstad 

rekommenderar (Repstad, 2007:55). Vissa samtal var mellan mig och en informant och vissa 

var gemensamma samtal med flera informanter.  

 

Efter observationer av informanternas hem utökade jag mina fältanteckningar för att undvika 

att viktig information gick förlorad, något Repstad rekommenderar (Repstad, 2007:65) 

Därigenom fick jag en så kallad tät etnografi (Pripp, 2011:138). Efter varje samtal fördes 

noggranna anteckningar då jag endast spelade in de planerade intervjuerna. 

 

3.2 Urval 

Jag har valt en församling på Irland som knytpunkt för att få kontakt med mina informanter. 

Detta val har jag baserat på Torsten Blomkvists kapitel om ”Lokala perspektiv på religion” i 

boken Människor och Makter 2.0 (Blomkvist, 2008:94-99). Han menar att ett lokalt 

perspektiv är ett sätt för forskaren att välja en särskilt utgångspunkt för att studera 

kommunitetens specifika förutsättningar och kontexter (Blomkvist, 2008:94). 

Utgångspunkten för min studie är därför en specifik kommunitet där människor lever och 

verkar, i mitt fall en församling på irländsk landsbygd. Kyrkan de tillhör är av normal storlek 

(cirka 250 platser) med ett representativt antal kyrkobesökare. Den är lokaliserad i mitten av 

landet på landsbygden med flera små byar och andra församlingar runt omkring. Blomkvist 

rekommenderar en fallstudie för en undersökning av detta slag men då detta inte är möjligt 

inom tidsramen för min uppgift fick jag välja det näst bästa; intervjuer, samtal och mindre 

observationer.  
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Jag kontaktade en före detta arbetskamrat som jag arbetat med för flera år sedan på Irland för 

att berätta om undersökningen jag önskade göra. Hon hjälpte mig sedan att kontakta 

intresserade och presenterade mig, syftet med min undersökning och vart jag kom ifrån. 

Min gatekeeper rekommenderade en första informant och de utvalda rekommenderade vidare 

i sin tur. Med andra ord har jag använt mig av ett respondentdrivet urval. Detta 

respondentdrivna urval har lett till en stor spridning. Jag har intervjuat individer av olika kön 

och ålder vilket jag har inspirerats av genom läsning av Repstad (Repstad, 2007:62,89). I min 

studie kom således fyra kvinnor och tre män i åldrarna 19-83 som alla tillhör samma kyrka 

och församling att intervjuas. Deras positioner var av varierande slag och deras uppgifter i 

kyrkan eller församlingen (om de hade några) var också av olika slag. Ett urval med sådan 

variation ger en stor spridning vilket gör att min möjlighet att upptäcka ny datainformation 

ökar, något Repstad understryker (Repstad, 2007:62).  

 

3.3 Genomförande 

Efter det första mötet eller efter småpratet och upprepandet av syfte och forskningsetiska 

aspekter påbörjade jag min insamling av data. Vid intervjuerna använde jag mig av min 

framarbetade intervjuguide som bestod av olika teman och nyckelord för att inget av vikt 

skulle förbises. Frågorna jag använde mig av var av öppen karaktär vilket resulterade i en låg 

grad av standardisering och strukturering. Jag valde att spela in samtliga intervjuer. Fördelen 

med det valet är att jag under intervjun fick möjlighet att anteckna vad som inte sägs verbalt 

såsom ansiktsuttryck, kroppsspråk samt rodnader eller nervositet. Sådana uttryck är möjligen 

viktiga för min analys om en informant säger något på ett självsäkert sätt men nervöst flackar 

med blicken samtidigt (Repstad, 2007:93). Det gav mig även möjligheten att fokusera på min 

informants svar och därefter ställa nödvändiga följdfrågor då jag inte var upptagen med att 

anteckna (Fägerborg, 2011:105). När jag dessutom kan lyssna igenom mina intervjuer efteråt 

får jag en fullständig och korrekt upprepning av intervjutillfället. Fägerborg framhåller även 

att det då finns möjlighet att notera röstlägen, eventuella pauser, tvekan samt skratt 

(Fägerborg, 2011:105). När det är dags att analysera min datainsamling har jag dessutom 

minskat risken för att minnet eller mina anteckningar felaktigt återberättar det som sagts, 

något Repstad understryker (Repstad, 2007:93). Eftersom mina intervjuer genomfördes på 

engelska var det även av största vikt att jag kunde återgå till min ursprungliga rådata för att 

försäkra mig om att notera om en språkbarriär lett till missförstånd mellan mig och mina 

informanter. 
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Fyra utav intervjuerna utfördes i informanternas hem i ett ostört rum där de kunde känna sig 

bekväma för att främja det goda samtalet Repstad talar om (Repstad, 2007:95). Då många av 

mina frågor var av ett känsligare och mycket personligt slag kändes deras hem som den mest 

naturliga och psykologiskt vänliga plats för mina intervjuer.  De tre yngre informanterna 

intervjuade jag ett enskilt hemma hos min gatekeeper efter att ha träffat dem vid ett tidigare 

tillfälle. Mina första frågor var av ett mer neutralt slag som berörde respondentens bakgrund 

för att göra starten något mjukare. Jag bad informanterna berätta om sin bakgrund och familj 

för att sedan leda in på lite svårare och något känsligare frågor. Här passade jag på att 

upprepa konfidentialiteten och anonymiteten, vilket Repstad uppmanar till (Repstad, 

2007:101). Jag närmade mig de känsligare frågorna försiktigt genom att fråga informanterna 

om jag fick ställa frågor om deras känslor kring skandalen. Vikten av försiktighet vid sådana 

frågor kom jag till insikt om genom läsning av Fägerborg (Fägerborg, 2011:101). 

Avslutningsvis återgick jag till frågor av ett mer neutralt slag och den sista frågan var till för 

respondentens egna tillägg eller funderingar han eller hon ville föra fram. Patel och Davidson 

diskuterar just detta resonemang vilket jag uppmärksammat (Patel och Davidsson, 2011:77). 

Min nervositet och brist på oerfarenhet var märkbar under den första intervjun men 

intervjuguiden visade sig vara ett enormt stöd och lät mitt självförtroende gradvis växa vilket 

gjorde mig mer bekväm i min roll som intervjuare. Intervjuerna pågick under cirka 1 – 2 h. Så 

snart som möjligt efter påbörjade jag transkriberingarna.  

 

Intervjuerna kompletterades med mindre observationer och spontana samtal. Observationerna 

gjordes i respondenternas hem där jag noterade religiösa symboler och bilder. I spontana 

samtal frågade jag även om dess betydelse och var de kom ifrån. Jag besökte även området 

där församlingens dagis, äldreboende, församlingshem och kyrka var belagda. Under mina 

intervjuer fick jag även tillgång till broschyrer, tidningar och bilder, något Repstad menar det 

är värt att ta vara på till analysen (Repstad, 2007:58). Mitt fokus under observationerna låg 

alltså på föremål och samtal med respondenterna, de gemensamma och de enskilda. 

Möjligheten till samtal och mindre observationer som komplement till mina intervjuer visade 

sig vara relevant för min analys (Repstad, 2007:34). 
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3.4 Kvalitativ analys av data 

När mina data var insamlad och inspelad var det dags att ta det första steget mot en analys av 

materialet. Första steget blev då att transkribera mina intervjuer för att få en text att arbeta 

med. I min transkribering blev min egen brist som intervjuare synlig och jag insåg att vissa 

respondenter inte fått samma möjlighet att fördjupa sig som andra beroende av vilka 

följdfrågor jag ställt. För att motverka detta har jag valt att skicka kompletterande frågor till 

informanterna för att få möjlighet till deras svar. Efter transkriberingarna var gjorda gick jag 

noga igenom materialet flertalet gånger för att notera upprepningar, teman och intressanta 

formuleringar. Utifrån iakttagelserna jag gjort i min insamlade data har jag sammanställt ett 

antal empiristyrda teman som kommer presenteras i resultatavsnittet.  

 

3.5 Reliabilitet, validitet och generalisering   

För att min undersökning ska vara så tillförlitlig som möjligt krävs en hög reliabilitet och 

validitet. Reliabiliteten handlar om undersökningen är sannolik att kunna ge en annan 

forskare samma resultat i en ny undersökning av liknande art. I en kvalitativ undersökning 

handlar det om att se till att undersökningen sker på ett grundligt sätt så att källor och 

informanter inte missförstås (Eliasson, 2006:14-15). Enligt Kvale och Brinkman bör ledande 

frågor så långt som möjligt undvikas då de kan påverka reliabiliteten genom att influera 

informanternas svar (Kvale och Brinkman, 2009:263-264). För att jag skulle kunna undersöka 

mitt problem och uppnå så hög reliabilitet som möjligt behövde jag ett lämpligt verktyg på 

vägen. Detta innebar en grundligt genomarbetat intervjuplan som reviderats samt blivit 

granskad av min handledare, ett tillvägagångssätt jag anammat från Patel och Davidson (Patel 

och Davidson, 2011:102). Jag såg även till att spela in mina intervjuer för att kunna återgå till 

min empiri och därigenom undvika missförstånd. Detta anser jag främjade reliabiliteten för 

min undersökning. 

 

Patel och Davidson menar att en god validitet innebär att forskaren lyckats undersöka det som 

ska undersökas (2011:102). Kvale och Brinkman poängterar vikten av forskarens trovärdighet 

och hantverksskicklighet. Det gäller för forskaren att ha en god insyn av området som 

studeras för att uppnå validitet (Kvale och Brinkman, 2009:266). Därför har jag läst in mig på 

tidigare forskning för att öka min egen kunskap inför min undersökning. Jag har även varit 

bosatt på Irland under flera år. Författarna menar även att en vanlig invändning mot 
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validiteten av kvalitativ forskning handlar om huruvida informanterna svarar sanningsenligt 

på intervjuarens frågor. För att detta skulle bli fallet valde jag att vara väldigt tydlig med att 

jag frågade efter mina informanters åsikter och tankar och att det därför inte fanns ett rätt eller 

fel svar. Förutom intervjuer gjorde jag även mindre deltagande observationer samt studerade 

rapporter om prästskandalen för att ge en så fyllig bild som möjligt något som Patel och 

Davidson kallar för triangulering (Patel och Davidson, 2011:107). Ovannämnda åtgärder 

anser jag har främjat validiteten i min undersökning.  

 

Att generalisera utifrån resultat av kvalitativ forskning anses problematiskt (Patel och 

Davidson, 2011:109). För att det ska vara möjligt i en kvalitativ studie krävs det att urvalet 

har skett systematiskt vilket ofta inte är fallet. Av denna anledning kan en generalisering inte 

göras av min analys av resultatet. Däremot kan jag bidra till en ökad förståelse av ett fenomen 

och de variationer som upptäcks i detta specifika sammanhang och därigenom relatera mitt 

resultat till andra liknande situationer och kontexter (Patel och Davidson, 2011:109). 

Kvale och Brinkmann menar att generalisering inte måste handla om att kunskapen är giltig 

för den största allmänheten. Istället kan den kunskap som frambringats överföras på en annan 

relevant kontext (Kvale och Brinkmann, 2009:281). Då min uppsats syftar till att undersöka 

utvalda individers religiösa livsvärld utifrån deras perspektiv på en viss lokal plats skulle jag 

med viss försiktighet kunna överföra denna kunskap på en liknande lokal plats där irländska 

katoliker lever och verkar. Studien ger även en större förståelse om hur levd religion i en 

lokal kontext ser ut. 

 

3.6 Etiska överväganden 

Patel och Davidson poängterar noga att vi måste ta hänsyn till forskningsetik även i en 

uppsats av detta slag (2011:62). Vetenskapsrådet har sammanställt fyra etiska krav som 

forskaren måste uppmärksamma. Dessa fyra krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet, enligt Vetenskapsrådet, innebär att forskaren tydligt redogör för 

undersökningens syfte för respondenterna (Vetenskapsrådet, 2002:7). Respondenterna måste 

bli medvetna om att de närhelst kan avbryta sin medverkan samt informeras om sådant som 

kan komma att avgöra huruvida de vill medverka eller inte. Tack vare min kontaktperson har 



 17 

samtliga av mina respondenter fått denna information innan min ankomst. Jag upprepade 

även nyss nämnda krav innan inspelning av intervjuerna inleddes. 

 

Samtyckeskravet uppfylls av att samtycke finns hos alla berörda i undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2002:9). I så stor utsträckning som möjligt ska detta krav uppfyllas i 

synnerhet när deltagarna i studien deltar aktivt, som i en kvalitativ undersökning. Då jag 

enbart vände mig till informanter av myndig ålder samt informerade dem om villkor och syfte 

genom min gatekeeper och upprepade det på plats har jag uppfyllt samtyckeskravet. Jag anser 

alltså att ett muntligt försäkrande och muntligt samtycke var tillräckligt då det enbart var 

vuxna medverkare i min undersökning.  

 

Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav innebär att medverkarna ska ha rätten att reglera sin 

medverkan och synlighet (Vetenskapsrådet, 2002:12-13). Då jag ställde frågor av känslig 

karaktär försökte jag så långt som möjligt att anonymisera mina citat så att ingen skulle bli 

igenkänd utifrån min uppsats och därigenom få sin utlovade anonymitet röjd. Jag lovade även 

tystnadsplikt och använde personuppgifter och dylikt med respekt samt såg till att dessa inte 

hamnade i utomstående händer. Mina informanters namn i transkriberingen av intervjuerna 

ändrades också för att en obehörig inte skulle kunna identifiera de inblandade. Jag 

informerade mina informanter om att de när som helst fick avbryta eller avböja en fråga utan 

någon som helst konsekvens för dem. Full anonymitet poängterades återigen och jag frågade 

även om det var något de ansåg oklart eller förbryllande innan jag påbörjade inspelningen. 

 

”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.” (Vetenskapsrådet, 

2002:14). Vetenskapsrådets nyttjandekrav uttrycker tydligt att forskningens data inte får 

användas eller distribueras på ett felaktigt sätt. Det insamlade materialet får alltså inte 

påverka medverkarna på ett negativt sätt (Vetenskapsrådet, 2002:14-15). 

Jag har tagit ställning till ovanstående krav och regler och anser att jag uppfyllt dem på bästa 

sätt. Jag har informerat mina informanter samt fått deras samtycke, bedyrat konfidentialitet 

och garanterat skydd av deras uppgifter med tystnadsplikt. 
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3.7 Metoddiskussion 

Mitt val att genomföra min undersökning genom ett respondentdrivet urval kan ha påverkat 

min undersökning. Genom Repstads diskussion kring ett sådant urval och dess brister blev jag 

uppmärksammad på att mina informanter kan ha rekommenderat särskilda individer på grund 

av deras egna emotionella relationer till individen eller att de vill styra bilden av vad som 

undersöks (Repstad, 2007:89). Det finns även en risk att informanterna väljer att 

rekommendera individer som har ett liknande sätt att tänka och reflektera på (Repstad, 

2007:61). Detta kan ha påverkat min undersökning genom att urvalet blir snedvridet. På 

grund av detta kan jag inte uppnå en statistisk representativitet genom denna metod. Detta är 

ofta fallet med kvalitativa intervjuer (Repstad, 2007:89). Eftersom jag syftar undersöka levd 

religion i min undersökning anser jag att ett slumpmässigt urval inte skulle tillföra något utan 

en stor spridning och intressanta, välvilliga informanter är mer relevant. Det är även 

anledningen till att jag inte valt att intervjua katolska präster utan enbart valt att ha med en 

präst från landsbygden. Dessa resonemang har jag inspirerats av utifrån McGuires diskussion 

kring religiöst utövande i vardagen. Därav är inte teologiska språkrör de mest intressanta 

informanterna (McGuire, 2008:11-12).  

 

Kulturskillnader som kan leda till ofta svårupptäckta forskningseffekter blev jag varse om 

genom Repstads stycke ”Lika och olika barn” (Repstad, 2007:102-104). Patel och Davidson 

skriver att: ”Kön, ålder, social bakgrund, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning är alla 

faktorer som kan färga samtalet och påverka den kvalitativa intervjun” (Patel och Davidson, 

2011:83). Även Fägerborg skriver om hur sådana skillnader kan påverka dialogen såsom 

klass, kön och bakgrund (Fägerborg, 2011:95). Då jag är medveten om att mina informanter 

och jag har vissa kulturskillnader valde jag att använda mig av första möten samt inledande 

småprat och samtal som åtgärd enligt Repstads rekommendation (Repstad, 2007:96). 

Fägerborg skriver: ”Den som intervjuas kan ha en instrumentell hållning på så sätt att han 

eller hon ser intervjun som ett medel och ett tillfälle att visa upp en bild av sig själv eller föra 

fram sina åsikter” (Fägerborg, 2011:94). Därför var jag extra noga att poängtera mitt syfte 

och anonymiteten i min uppsats i synnerhet när jag samtalade med prästen.  
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3.8 Material 

Mitt huvudsakliga material består av transkriberingar av sju intervjuer samt fältanteckningar 

från mina observationer. Jag har även fotograferat under mina observationer för att lättare 

minnas de symboler, bilder och fotografier jag noterat. Övrigt material är anteckningarna som 

fördes efter samtal med samtliga informanter samt deras svar på mina e-poster som skickades 

ut med kompletterande frågor. Jag är medveten om att svaren på dessa kan ha påverkats av att 

informanterna fått längre tid att reflektera över frågorna och att detta kan ha påverkat deras 

svar men anser ändock att de var viktiga för min undersökning. Kvale och Brinkman menar 

att e-poster kan ses som direktfakta från informanten och informationen löper inte samma risk 

att bli felrapporterad eller missförstådd (Kvale och Brinkmann, 2009:165). Av denna 

anledning ser jag ändå informationen som tillförlitlig. Utöver det har även två 

myndighetsrapporter gällande övergreppen använts. Jag avgränsade rapporterna till två av 

dem som släpptes på 2000-talet för att använda mig av det publicerade material som är mest 

aktuellt. De två diskuterar olika aspekter av skandalen; vad som hände, vad som ska göras åt 

det och hur det hanterades av kyrkliga auktoriteter.  

 

5. Tidigare forskning 

Det mesta utav den forskning som finns kring irländsk katolicism är baserad på kvantitativa 

undersökningar och är till stor del statistik över mässan och andra kyrkliga praktiker såsom 

bikt och konfirmation. De senaste åren har också böcker om modern irländsk katolicism 

författats av teologiska språkrör. Dock belyses inte det katolska lekfolket särskilt utan istället 

den utmaning katolska kyrkan står inför gällande konsekvenser av prästskandalen eller det 

modernare samhället på Irland. Ett exempel är The End of Irish Catholicism? författad av 

professorn och teologen Vincent Twomey. I boken argumenterar han för att katolska kyrkan 

måste förnyas både kulturellt och intellektuellt för att hinna med i det nya modernare Irland 

(Twomey, 2003). Det finns inte mycket forskning kring hur dagens katoliker på Irland 

förhandlar och upplever prästskandalen eller hur de praktiserar sin religion idag. Istället finns 

flertalet artiklar och böcker skrivna om just själva skandalen och hur offren har upplevt vad 

de gått igenom. Ett exempel är artikeln ”Clerical and Religious Child Abuse: Ireland and 

Beyond” skriven av professorn i ekumenik Linda Hogan som med hjälp av rapporter om 

prästskandalen beskriver skandalens omfattning samt för en diskussion kring hur kyrkan bör 

förändras i framtiden (Hogan, 2011).  
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Tom Inglis, sociolog vid University College Dublin, forskar mycket om katolicismen på 

Irland. Han skriver i Moral Monopoly (1990) att kyrkan inte längre har samma monopol över 

vad irländare anser är rätt eller fel beteende speciellt angående sexualitet. Dock menar han att 

denna minskning inte finns i alla religiösa områden. Irländska katoliker går inte längre lika 

mycket i mässan eller biktar sig men konfirmation är fortfarande centralt. Han menar alltså att 

kyrkan fortfarande spelar en viss roll för irländare och att bön fortfarande är centralt. Tron på 

Gud, jungfru Maria och Jesus kvarstår också. Det är alltså inte tron i sig som minskat utan 

snarare den kyrkoreligiösa praktiken vilket han menar är en del av sekulariseringen. Kyrkans 

läror kring moral och sexualitet tappar successivt relevans för den moderna irländarens 

vardagliga rutiner (Inglis, 1998:241-242). I artikeln ”Catholic Identity in Contemporary 

Ireland: Belief and Belonging to Tradition” skriver Inglis att de flesta katoliker fortfarande 

föds in i kyrkan, socialiseras in i dess tro och praktiker (Inglis, 2007). De kanske inte utövar 

religiösa praktiker i lika stor utsträckning som den äldre generationen men många ser sig 

fortfarande som katoliker. Han menar att irländska katoliker börjar likna andra europeiska 

katoliker i det avseende att de fortfarande har kvar sin tro men att kyrkopraktiken är låg 

(Inglis, 2007:218). Artikeln ”Irish Secularization and Religious Identities: Evidence of an 

Emerging New Catholic Habitus” skriven av Karen Andersen, Dublin College, behandlar 

förändringen av den katolska identiteten sedan 1960 bland unga katoliker på Irland. 

Författaren skriver att kyrkans minskande av monopol i samhällets olika aspekter har lett till 

ett nytt katolskt habitus bland ungdomar som utmärks av en autonom religiositet obunden av 

kyrkan. Analysen är baserad på statistik från Church and Religion in Enlarged Europe från 

2006 där en minskad kyrklig aktivitet har upptäckts över hela Europa (Andersen, 2010). En 

annan författare som skriver om kyrkans inflytande på Irland är professorn i irländsk historia 

Diarmaid Ferriter. I Occasions of Sin (2012) skriver Ferriter om kyrkans kontroll av sexualitet 

på Irland från 1800-talet och framåt. Han tar upp ämnen som homosexualitet, nedgången av 

präster samt prästskandalen (Ferriter, 2012) 

 

Det finns även forskning kring hur katolicismen ser ut och har förändrats utanför Irlands 

gränser. En forskare som studerar religiös utveckling är den franska sociologen Daniéle 

Hervieu-Léger. I artikeln ”Religion and Modernity in the French Context: For a new 

Approach to Secularization” skriver hon om den religiösa utvecklingen sedan 1960 i 

Frankrike. Hon menar att en ny syn på sekularisering är nödvändig för att förstå religiositeten 

i dagens Frankrike. Istället för att anta att modernisering och sekularisering leder till en total 
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nedgång av individuell religiositet bör det ses som en process där religionen anpassas efter 

individens behov. När den gör det kan den möta modernitetens alla utmaningar. 

Moderniseringen leder enligt Hervieu-Léger således inte till en minskad religiositet utan en 

individualisering av densamma (Hervieu-Léger, 1990). Religionen blir mer privat och 

oberoende av kyrkliga auktoriteter. Den anpassas för att ha betydelse i individens särskilda 

kontext och för personlig fullbordan (Hervieu-Léger, 1990). Enzo Pace skriver också om 

förändringen av katolicismen i Europa sedan 60-talet och framåt (Pace, 2007:37). I ”Religion 

as Communication: The Changing Shape of Catholicism in Europe” skriver han om hur 

kyrkans förlust av moralisk auktoritet och politisk makt ansetts som sekularisering. Hans text 

syftar till att demonstrera dessa förändringar och föreslå nya sätt att förstå dem på. Han 

använder Italien och Spanien som exempel och menar att kyrkan i de länderna har fått kliva åt 

sidan då deras absoluta sanningar inte längre håller måttet för samhällets medlemmar. 

Författaren menar att nedgången av efterföljandet av kyrkans moralregler i Spanien såsom att 

börja använda preventivmedel också innebär en nedgång av kyrklig praktik och tro. I Spanien 

hade den religiösa praktiken minskat med 18% och endast 27% ansåg att det endast fanns en 

äkta religion (Pace, 2007:39). Även här finns alltså tecken på att religionen blir mer privat 

och auktoriteter kan inte påtvinga moralregler och normer längre. Författaren poängterar dock 

att katolicismen fortfarande är viktig i dessa länder då många invånare identifierar sig som 

katoliker (Pace, 2007:38).  

 

Flera av ovannämnda skrifter baseras huvudsakligen på kvantitativ forskning. Detta gör att 

min undersökning av kvalitativt slag kan bidra till forskning kring den praktik som 

vardagskatoliker utövar, något en kvantitativ undersökning riskerar att gå miste om. Genom 

att studera vardagsreligiositet med hjälp av kvalitativa intervjuer kan jag uppnå kunskap om 

de praktiker som inte undersöks genom kvantitativ metod. Därmed kan min forskning bidra 

till att uppnå ny kunskap om hur aktiva katoliker lever och verkar samt hur de upplever den 

katolska kyrkan som det i dagens forskningsläge inte finns så mycket av. 

 

5. Bakgrund 

Nedan presenteras en bakgrund av hur katolicismen har sett ut samt influerat människors liv 

på Irland. Även myndighetsrapporter gällande prästskandalens omfattning och konsekvenser 

presenteras här. 
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5.1 Katolska kyrkan på Irland 

Tom Inglis skriver i Moral Monopoly (1998) om katolska kyrkans inflytande på Irland från 

1800-talet och fram till 1996. Han menar att irländare har ett så kallat religiöst habitus, med 

andra ord ett ärvt religiöst förhållningssätt som gör att vara katolik till en del av deras 

identitet (Inglis, 1998:18). Religiöst beteende har under lång tid inneburit att lyda och följa 

kyrkans regler och bestämmelser. God moral och frälsning uppnås genom att utan tvivel 

acceptera vad kyrkan undervisade och att delta i de kyrkliga praktiker som erbjöds: ”Moral 

respectability and salvation are attained through the unquestioning use of rituals, regulations 

and good works” (Inglis, 1998:30). Det lämpliga kristna beteendet återfinns i den katolska 

katekesen. För att den absoluta tillgivenheten skulle visas till kyrkan borde katoliken delta i 

mässan på söndagar och andra helgdagar; fasta och praktisera avhållsamhet på utsatta dagar; 

bekänna sina synder minst en gång årligen; ta emot nattvarden vid påsk; delta i stödet till 

präster samt leva efter äktenskapslagarna (Inglis, 1998:31).  Den katolska kyrkan är grundad 

på etiska principer som i sin tur avgör moralen i handlingar. Det här är inget katoliken måste 

förstå utan är en del av påvens, biskoparnas och prästernas arbete. Istället bör den vanliga 

katoliken ägna sig åt att följa de regler som fastslås utan tvivel, ifrågasättande eller 

individuella tolkningar: ”The ’simple faith’ is the embodiment of these rules and regulations 

for the laity to follow” (Inglis, 1998:36). Skillnaden mellan irländska katoliker på 80-talet och 

andra europeiska katoliker var den höga andelen som visat stor tillgivenhet till kyrkan och 

godtar dess moraliska lagstiftning i form av hög institutionell lydnad (Inglis, 1998:38). Inglis 

menar att denna tillgivenhet till den katolska kyrkan och dess regler har vidmakthållits av en 

vidsträckt organisation av nunnor, munkar, präster och kapital som utvecklades under 1800-

talet. Den moraliska diskursen och det irländska folkets handlingar kunde förr kontrolleras 

genom det institutionella nätverk som kyrkan skapade genom kyrkor, skolor, vårdhem och 

sjukhus (Inglis, 1998:39).  

 

En annan av de grundläggande orsakerna till katolska kyrkans vidbehållande av lekmännens 

tillgivenhet har varit dess kontroll över utbildningen på Irland. Genom att kyrkan influerade 

skolor har unga katoliker instruerats efter dess regler och bestämmelser. Nya generationer 

förde vidare samma läror genom att sända sina barn till samma skolor då väldigt få alternativ 

till kyrkligt kontrollerade skolor fanns. På detta viset har majoriteten av irländska katoliker 

undervisats av den katolska kyrkan. Under de tidigaste skolåren förbereds de unga 
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studenterna för bikt, nattvard och konfirmation samt undervisning i katolska kyrkans läror 

(Inglis, 1998:57-58).  

 

Inglis poängterar att religiösa traditioner inte enbart är en trosapparat som förs vidare från 

generation till generation utan handlar även om en fysisk och politisk kontroll. Ideologin som 

katolska kyrkan stod för var inte den enda maktbringaren. Även de begränsningar kyrkan 

satte för människors handlingar och utformande av deras habitus var viktig för att vidbehålla 

status och monopol över moral. Den katolska kyrkans anhängares starka tillgivenhet beror 

inte bara på en innerlig religiositet. Den systematiska socialisationen som kyrkan fört i 

hemmen, på skolor, i kyrkor, på sjukhus och vårdhem har också bidragit till att instruera och 

utformande irländares katolska habitus (Inglis, 1998:64).  

 

Enligt Inglis har katolska kyrkans monopol på moralen har brustit. Respekten idag är inte 

densamma som den varit och kyrkans nära förhållande till staten har minskat med åren. Inglis 

menar att irländska katoliker inte längre ser betydelsen av vissa katolska läror i deras vardag. 

Denna minskade betydelse syns även i antalet besökare av mässan som fått en kraftig 

nedgång såväl som antalet personal i kyrkan (Inglis, 1998:241-242). Andersen skriver också 

om kyrkans minskande monopol och menar att det lett till att unga katoliker på Irland inte är 

lika bundna till kyrkan längre (Andersen, 2012). Andrew M. Greeley skriver också om 

minskandet av kyrkopraktik i Religion in Europe at the End of the Second Millennium 

(Greeley, 2003:157). År 1996 hade endast två tredjedelar utav Europas katolska församlingar 

en heltidsanställd präst. Samtidigt var det endast 18 sökande till det enda kvarstående 

prästseminariet på Irland (Ferriter, 2012:533).  

 

5.1.1 Skandalen 

Inglis anser att prästskandalen är den största anledningen till kyrkans förlust av inflytande och 

förtroende i det irländska samhället (Inglis, 1998:241) Mellan åren 1930-1970 utsattes 

tusentals barn för systematisk fysisk och psykisk misshandel på irländska kyrkoförvaltade 

ungdomshem. Rapporter som släpptes angående vad som hänt bröt tystnaden och allmänheten 

fick ta del av det som kyrkan under lång tid höll hemligt. Utsträckningen av övergreppen blev 

överväldigande i detta lilla katolska land där kyrkan dessförinnan sällan ifrågasattes och 

snedsteg bortförklarades. Enligt Ferriter är de individer som påstått sig haft ett särskilt kall till 



 24 

att utföra religiöst arbete bevisligen de minst lämpade att ansvara för barn. Istället utsatte de 

fattiga barn och ungdomar för systematisk misshandel (Ferriter, 2012: 332-334). 

 

5.1.2 Utvalda rapporter 

The Ferns report som sammanställdes av Francis D. Murphy lades fram till Irlands barn - och 

hälsominister i oktober 2005 (Murphy, Buckley och Joyce, 2005:2). I rapporten identifierades 

över 100 fall av barn misshandel och sexuella övergrepp under 40 år i Ferns, Irland. Bland 

dessa var det 21 präster som stod anklagade, dock dog flertalet både innan och efter rapporten 

sammanställdes (Murphy, Buckley och Joyce, 2005:2). En av de anklagade prästerna begick 

självmord innan han kunde ställas inför rätta (Murphy, Buckley och Joyce, 2005:246). 

Rapporten syftar bland annat till att undersöka hur kyrkliga auktoriteter hanterade 

övergreppen, hur kommunikationen mellan kyrka och stat såg ut samt vad som går att lära 

och förbättra i skuggan av dessa fruktansvärda händelser (Murphy, Buckley och Joyce, 2005). 

Olika biskopars handlingar och beslut diskuterades samt vad som borde ha gjorts för att 

undvika en upprepning samt konsekvenserna för offren, deras familjer och kommande 

generationer (Murphy, Buckley och Joyce, 2005). I rapporten diskuteras även hur 

kommunikationen mellan kyrkans församlingar och statliga myndigheter har sett ut under 

tiden då övergreppen ägde rum. Under utredningen framkom att en ansvarig biskop aldrig 

tänkt tanken på att anmäla rapporterade övergrepp till polisen. Inte förrän år 1995 började han 

anmäla misstänkta övergrepp då ett dokument kallat ”The Framework Document” fastställde 

att myndigheter måste notifieras (Murphy, Buckley och Joyce, 2005:258). 

 

Rapportförfattarna anser att de rådande biskoparnas förflyttning av präster gjorde att de 

prioriterades före barnen. Fokus borde istället ha lagts på det faktum att flera kunde drabbas 

på de nya arbetsplatserna de placerades på (Murphy, Buckley och Joyce, 2005:254). 

Författarna pekar även ut Roms kyrkliga auktoriteter som skyldiga till att biskopar och 

prästers utbildning om barnmisshandel inom katolska kyrkan inte varit tillräcklig. Biskoparna 

får stark kritik för att ha satt kyrkans rykte i prioritet istället för barnens trygghet och hälsa. 

De anser att ansvaret att skydda barnen låg hos arbetsgivaren, alltså de biskopar och 

församlingspräster de skyldiga arbetade för. Den största skulden tillfaller därför de kyrkliga 

auktoriteterna (Murphy, Buckley och Joyce, 2005:255-260). 
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I juli 2009 sammanställdes Commission of Investigation, Report into the Catholic 

Archdiocese of Dublin med domaren Yvonne Murphy som huvudman till den irländska 

justitieministern (Murphy, Mangan och O’Neill, 2009). En utredningskommitté tillhörande 

ärkebiskopsstiftet i Dublin skulle undersöka hanteringen av övergrepp av statliga 

myndigheter och kyrkliga auktoriteter mellan åren 1975-2004 (Murphy, Mangan och O’Neill, 

2009:1). Rapporten består av två delar varav den första undersöker relevanta strukturer hos 

polisen, hälsomyndigheter samt hur den katolska kyrkan hanterat sexuellt umgänge med 

minderåriga, något utredarna menar kyrkan säger är det värsta brottet (Murphy, Mangan och 

O’Neill, 2009:1). 

 

I den andra delen presenteras ett urval bestående av 46 präster och vad de stod anklagade för. 

Många av de anklagade erkände sina sexuella övergrepp men det fanns även de som nekade. 

En av de utpekade prästerna erkände över 100 sexuella förbrytelser och en annan erkände att 

han uppskattningsvis utförde övergrepp var fjortonde dag under 25 år i tjänst (Murphy, 

Mangan och O’Neill, 2009:2). En tredje präst hade enbart ett offer som anmält honom men 

erkände själv ytterliggare sex som inte rapporterat övergrepp (Murphy, Mangan och O’Neill, 

2009:3). Kommittén undersökte hela 320 offers anklagelser mot detta urval av 46 präster i 

Dublins ärkebiskopsstift, de flesta utav dem var pojkar (Murphy, Mangan och O’Neill, 

2009:3).  

 

Father James McNamee (1917-2002) är den första utav de 46 utvalda präster som presenteras 

i del två av rapporten. Han beskrivs utav en pojke i hans närhet som en mycket karismatisk 

person som barnen gärna flockades kring. Det är 21 personer som anklagat honom för 

sexuella övergrepp, de tidigaste tidpunkterna är i början av 50-talet. Trots anklagelser valde 

de kyrkliga auktoriteterna att tro på prästens nekande (Murphy, Mangan och O’Neill, 

2009:177). Under årtionden framöver rapporterades McNamees olämpliga beteende och 

sexuella umgänge med pojkar (Murphy, Mangan och O’Neill, 2009:176-184). När 

vittnesmålen togs på allvar hade prästen inte längre rätt att medverka vid mässan, och 2002 

släpptes flera tidningsartiklar om hans sexuella övergrepp (Murphy, Mangan och O’Neill, 

2009:184). Dock avled han innan dessa artiklar publicerades och inget straff, förutom 

mässförbudet, utdelades. Då hade McNamee anklagats för övergrepp under mer än 40 år 

(Murphy, Mangan och O’Neill, 2009:184). 
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Författarna fastslår att de berörda kyrkliga auktoriteternas försök att bortförklara det som hänt 

med att de inte förstod konsekvenserna av övergreppen inte går att acceptera. De menar att de 

ansvariga hade stor utbildning om såväl civillagen som den kanoniska lagen och borde ha 

agerat annorlunda för att förhindra vad som hänt (Murphy, Mangan och O’Neill, 2009:3). De 

menar att kyrkan och dess ledare var mer måna om kyrkans rykte än att skydda barnen och 

följa lagen (Murphy, Mangan och O’Neill, 2009:4). Samtidigt fastslår de att den största 

skulden tillhör de präster som utfört brotten, inte deras arbetsgivare eller andra auktoriteter 

(Murphy, Mangan och O’Neill, 2009:10).  

 

Tusentals barn drabbades av dessa övergrepp under många års tid. Som tidigare nämnts anser 

Inglis att skandalen är den största faktorn till den katolska kyrkans allt mindre förtroende i 

samhället (Inglis, 1998:241-242) Att dessa övergrepp är fruktansvärda är utredarna i båda 

rapporterna noggranna med att poängtera. När det kommer till skuldfrågan ser det lite 

annorlunda ut. Författarna till the Ferns Report menar att kyrkans auktoriteter misslyckats 

med att utbilda präster och biskopar om barnmisshandel. Därigenom bär de en stor del av 

skulden till att dessa brott kunde begås och fortsätta under så pass lång tid (Murphy, Buckley 

och Joyce, 2005). I Commission of Investigation, Report into the Catholic. Archdiocese of 

Dublin beläggs skulden något annorlunda. Även om de också anser att kyrkan misslyckats på 

flera sätt menar de ändå att prästerna som begått brotten är de skyldiga – inte deras 

arbetsgivare (Murphy, Mangan och O’Neill, 2009).  

 

6. Resultat  

Nedanstående är början till den huvuddelen av min uppsats. I det här kapitlet kommer 

resultatet av mina intervjuer, samtal och observationer att presenteras. Inledningsvis 

presenteras personporträtt av mina sju informanter. Därefter följer en presentation av mitt 

resultat utefter de teman jag identifierat genom studerande av min empiri för att belysa 

likheter och skillnader informanterna emellan. För att skydda mina informanters anonymitet 

har jag valt att använda pseudonymer istället för deras riktiga namn. 

 

6.1 Personporträtt 

Annie är 30 år gammal och bor med en av sina bästa vänner i en liten lägenhet. Hon jobbar 

för närvarande med försäkringar och bärgningsbilservice på ett kontor. Annie växte upp på 

den irländska landsbygden med sex syskon på en liten gård. Hon berättar att det var 
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obligatoriskt att gå till mässan på söndagar under hennes barndom men idag går hon inte 

särskilt ofta längre. När hon var yngre gick hon i två katolska skolor varav den ena var en 

flickskola på ett kloster. Hon berättar att varje lektion började och avslutades med en bön och 

att hon fick skäll av nunnerektorn om inte reglerna följdes. Idag ber hon mest för sig själv 

innan hon går och lägger sig mest för att visa tacksamhet och hålla sin familj trygg. 

 

Patric är en 56-årig bonde och snickare som bor i ett hus på landet med sin fru och en ung 

dotter. I vardagsrummet har han en stor illustration av korsfästelsen de köpte på 

smekmånaden. Han är född och uppvuxen ett par kilometer från sitt nuvarande hus och gick 

även i skola där hans dotter nu går. Skolan var katolsk vilket han tycker gav honom en bra 

start i livet. Han berättar att mässan var av största vikt när han växte upp, den fick inte missas. 

Idag har han svårt att hinna gå dit eftersom han har många kor att se efter. Så länge man lever 

som en bra person tycker han man har ryggen fri om man uteblir från mässan. Patric åker på 

pilgrimsfärder till Lourdes åker en gång om året. Han har varit där över 30 gånger och är en 

av organisatörerna. När det är dags att mjölka tackar han Gud om det är vackert väder och om 

en kalvning är på gång ber han Gud hjälpa till. 

 

61 år gamla Margaret är en sexbarnsmamma som bor med sin make i ett litet hus intill en 

större grusväg. Huset är fullt av små krucifix och bilder av Jesus. Hon hade en mycket 

religiös uppväxt och berättar att man fick skämmas om man inte gick till mässan. Om hon 

ändock uteblev berättar hon att hon var livrädd för att det skulle märkas. Hon gick i samma 

katolska skola som Patric och beskriver den som mycket religiöst influerad. Trots det delger 

hon att hon ibland smög ut för att träffa sin blivande make bakom skolgården. Idag säger hon 

att hon går i mässan när hon hinner, jobbet som undersköterska kommer ofta emellan. När 

hon inte hinner ber hon istället till Gud och ofta samtalar hon med honom i bilen. I 

handskfacket ligger ett träkors från en av hennes pilgrimsfärder som hon håller i när hon ber i 

bilen. Guds närvaro kan hon inte minnas att hon någonsin känt. 

 

Paul är 21 år gammal och går på college där han studerar internationella relationer. På 

helgerna bor han hemma med sin familj på landet. Han anser själv att hans skolgång innan 

universitetet var alldeles för religiös, och anser att en sekulariserad skola vore bättre. Hans 

mamma var noga med mässan under hans uppväxt men idag går han bara om det är en högtid 

eller konfirmation. Han anser sig själv vara religiös men säger att han tvivlade starkt under 

tonåren. Han berättar att han fortfarande ber, oftast i sitt huvud som en konversation när han 
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promenerar. Paul berättar att hans systrar köpte honom ett radband från Lourdes som han 

älskar. Han menar att det påminner om hans systrar och han säger att han alltid har med det 

till tentor för att bringa tur. Annars säger han sig inte äga så mycket religiösa föremål. Han 

berättar att han ofta känner av Gud i sitt liv, särskilt när han har panik och är stressad, som vid 

öppnandet av betygskuverten innan sommarlovet tar vid. 

 

Connor är prästen i byn. Han är 83 år gammal och bor i den lilla prästgården tillsammans med 

sin bror precis intill kyrkan. Han växte inte upp här men har bott i denna landsbygd i många 

år. Han berättar att i hans familj gjorde man vad som krävdes för att hinna till mässan. Han 

säger att hans mormor gick flera kilometer varje söndag för att komma dit. Connor berättar att 

han har lite svårt att gå, han har bytt både knä- och höftleder. Hans kontor är fullt av 

dokument och pappersarbete som väntar och han är även vikarierande präst i församlingen 

bredvid. Han berättar att det är brist på präster i dagens Irland. Han tror själv det beror på 

celibatlöftet och ifrågasätter det. Han tycker mässan är mycket viktig men dömer ingen som 

inte hinner närvara. Själv tror han mycket på ungdomen men är orolig över den ökande 

alkoholismen som drabbar även unga människor. 

 

Laura är 19 år gammal och studerar filmvetenskap och media på ett universitet en timme från 

sitt familjehem. Hon bor i studentlägenhet i veckorna och åker hem på helgerna. Hon anser 

själv att hon hade en stereotyp irländsk uppväxt med många syskon och mässa varje söndag. 

Hon berättar att hennes mamma var den som var noggrann med mässan, pappan var inte lika 

intresserad. Laura säger att i skolan hade hon religionsundervisning i kristendom varje dag 

och hon hjälpte även till vid många mässor. Idag anser hon sig själv som religiös men när hon 

var liten tänkte hon inte så mycket på det, utan man gjorde det som förväntades. Idag säger 

hon att hon knappt går i mässan längre. Hon hinner inte på grund av skolan och går hon ut en 

lördagskväll har hon svårt att ta sig upp i tid. Hon har flera föremål som hon förknippar med 

sin religion. Ett av dem är ett kors hon köpt i Lourdes som gärna får följa med till tentasalen. 

Hon praktiserar inte sin religion så mycket men säger att hon ber genom att konversera med 

Gud i huvudet.  

 

Catrina är också 19 år och går samma linje som Laura. Hon bor också i studentlägenhet under 

veckorna och åker hem till sin familj på helgerna. Hon berättar att hennes uppväxt också 

präglades av besök av kyrkan på söndagar och en mycket religiös skolgång. Mässan har hon 

inget intresse av längre men religiositeten finns kvar. Hon berättar att hon kallar sig själv för 
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kristen för att hon inte gillar allt i den katolska läran. Efter hennes besök i Lourdes när hon 

var arton berättar hon att hon blev medveten om hur viktigt det är att vara tacksam och hon 

tänker på religion mycket mer. Hon bad mycket traditionella böner som liten men nu är det 

mer samtal i huvudet som gäller. Hon berättar att hon känner av Guds närvaro när något går 

väldigt fel och när hon ber extra mycket.  

 

6.2 Religiös identitet 

 

6.2.1 Religiös uppväxt 

Samtliga informanter anser sig själva som religiösa. De har alla vuxit upp under liknande 

omständigheter och på den irländska landsbygden. Mässan på söndagar, konfirmation och att 

lektioner inleddes med en bön är exempel på den religiösa aspekten under deras barndom. De 

flesta informanterna anser att föräldrar och syskon också är religiösa. Catrina anser att hon 

hade en uppväxt där religionen var integrerad i uppfostran: 

 

I grew up in […] in like the middle of nowhere, raised Roman Catholic. Big family, went to Mass every 

Sunday. […] in primary school there was like a hundred people, Catholic as well, there was like a lot of 

religion in the day and stuff […] Like we’d say a prayer every morning and when we were going home and 

stuff. We had like an hour religion every day. We had Communion and stuff and Confirmation and stuff 

like through the school. (Catrina intervju, 24 mars, 2012) 

 

Likaså Annie berättar att hon anser att hennes familj var religiösa: 

 

I grew up in the country, in the middle of nowhere. With six brothers and sisters on a farm and it was a nice 

childhood it was quiet. […] Yeah my mum very religious, my dad not so much for a little while but now he 

started to go again […] but yeah my mum is very religious. […] All of us actually are very the same way as 

my mum kind of, like even my younger brothers and sisters as well (Annie intervju, 21 mars, 2012) 

 

På frågan om de var religiösa som barn gick att utläsa att det inte var något de funderade över 

utan helt enkelt en del av livet, inget som ifrågasattes, eller som Laura uttrycker det: ”I don’t 

know if I was actually religious or if I was just like I knew that it was what I was supposed to 

do, so I was like doing it” (Laura, intervju 24 mars, 2012). Även de andra informanterna 

säger liknande saker när de resonerar kring sin religiositet som barn. Prästen Connor vill inte 

använda ordet religiös om hans barndom utan att det helt enkelt var det naturliga och normala 

i hans familj, de var inte särskilt religiösa menar han: ”I wouldn’t have used the term religious 



 30 

now, we would’ve seen it as normal, prayer was normal, going to Mass on Sunday was 

normal to everybody. We wouldn’t have seen ourselves as especially religious no.” (Connor, 

intervju 22 mars, 2012) Även Margaret är av samma mening och förklarar att visst var de 

religiösa under hennes uppväxt men det var inget som reflekterades över utan det fanns inget 

annat, mässan och bikten var helt enkelt en del av vardagen, något som skulle göras:  

 

You had to be because you knew nothing else, you were reared with it. You know you had to go to Mass 

every Sunday and everything else, Easter Sunday, Good Friday, you had to go to Mass, you couldn’t miss 

Mass. Confessions, you had to go to Confessions every month. Which I don’t do now but at the time you 

used to do it (Margaret intervju, 23 mars, 2012). 

 

Annie förstod inte så mycket av de religiösa praktikerna i vardagen när hon var liten. För 

henne var det inte så mycket mer än att ha en extra fin klänning på sig under konfirmationen: 

 

I didn’t really understand what it was when I was little except from putting on a dress and having your 

Communion and buying new clothes cause it was your Confirmation but you didn’t really understand what 

it was you just knew it was who you were. But you didn’t ever question it. It was just there (Annie intervju, 

21 mars, 2012). 

 

Alla informanter anser att de har haft en religiös uppväxt och gått i religiösa skolor. Paul 

berättar att han gått i två katolska skolor där religionen influerade en vanlig dag i skolan och 

religionsundervisningen var uteslutande katolsk: 

 

Well in primary school in every classroom they’d have a crucifix up and there’d be a picture of Jesus and 

pictures of saints all around the place. And then we had religion class everyday we always had religion. 

And then we had a religion book as well but it was only Catholicism that was taught in primary school. I 

wasn’t taught about any other religions in primary school (Paul intervju, 24 mars, 2012). 

 

Även Catrina anser att hennes skolgång var katolsk då det var mycket religionsstudier. Hon 

gick i samma skola som Paul. Hon menar att skolan även genomsyrades av religionen genom 

dess delaktighet i konfirmation och dylikt. Även Laura berättar att hon gick i samma skola. 

Annie berättar att hon gick i en katolsk grundskola och sedan I en klosterskola för flickor. 

Hon anser själv att de var väldigt religiösa med en inledande bön vid lektionsstart och 

välsignande samt en rektor som var nunna som de fick svara inför: 
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It sounds weird now that I think about it. Like we had intercoms in all our rooms, so before every class we 

all had to stand up to say hail Mary and our Father and our principal was a nun so when she came in we all 

had to stand up and like bless ourselves. And then at the end of everyday we had to say a prayer and then 

we’d have assembly every Friday when we’d pray. And then she would tell us how awful we were and if 

we did anything bad [skrattar] (Annie intervju, 21 mars, 2012). 

 

6.2.2 En god katolik eller kristen 

Mina äldre informanter har liknande tankar kring vad en god katolik är. Det finns en påtaglig 

skillnad mellan de äldre och de yngre när det handlar om att identifiera sig som katolik eller 

inte. Margaret, Connor, Annie och Patric identifierar sig som katoliker. För Annie är det en 

självklar och viktig del av hennes liv som följt henne sedan barnsben. Hon menar att hennes 

bakgrund är en del av vad som gör att hon identifierar sig som katolik: 

 

My upbringing obviously has a lot to do with it I was baptised and had my Communion I had my 

Confirmation. You know it’s a huge part of my life. I’ll never believe in anything else. You could never 

imagine believing in anything else. And just the fact that I do treat people the way I’d like to be treated and 

there are certain things that I would never consider doing cause it would be something a Catholic wouldn’t 

do. […] Like I would never consider going in to a marriage unless you thought you were a hundred percent 

ready for it and you weren’t gonna cheat on that person or leave them cause it’s such a sacred thing (Annie 

intervju, 21 mars, 2012). 

 

Laura, Paul och Catrina kallar sig istället för kristna. Alla tre har åsikter kring katolska 

kyrkans läror och menar att de skulle kunna kalla sig för katoliker om kyrkan förändrades. De 

tror helt enkelt inte på allt inflytande som kyrkan har i samhället och vill därför hellre 

identifiera sig som kristna. För Laura handlar det mest om att hon anser att kyrkan inte 

använder Bibeln på rätt sätt och att de inte behandlar alla människor på de sätt hon tror Gud 

vill: 

 

Well I don’t agree with everything they teach with the Bible and stuff. I don’t think the Bible is supposed to 

be like taken as straightforward as it is. The way they think like about gay people and stuff like that. […] I 

don’t think it’s like what God really wants (Laura intervju, 24 mars, 2012).  

 

Paul började kalla sig för kristen istället för katolik någon gång tonåren. Han anser att 

katolska kyrkans inflytande i samhället är alldeles för stort: 
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I just think they have to strong of an influence over parts of the country now. It’s only like in the last 

twenty years when they’ve stopped having so much influence in the schools and there’s still Catholic run 

schools run by priests. […] I just don’t see it as a good influence on people, especially in this country 

anyway (Paul intervju, 24 mars, 2012). 

 

Catrina anser att hon blev uppfostrad som katolik men när hon blev gammal nog började hon 

ifrågasätta det. Hon menar att det finns aspekter av den katolska läran hon inte tror på. Och 

eftersom hon inte kan tro på det ser hon sig inte som katolik utan istället som kristen:  

 

You see I was raised Catholic but then when I was like old enough to question it, there’s a lot in the 

Catholic teachings that I wouldn’t agree with so I’m not really a Catholic cause I don’t believe in what they 

say (Catrina intervju, 24 mars, 2012). 

 

Trots att mina informanters religiösa identitet skiljer sig så har de liknande tankar kring vad 

som är en god katolik eller en god kristen. De anser att det är en individ som behandlar sina 

medmänniskor väl. Någon som ber för sina nära och kära och inte är girig eller talar bakom 

ryggen på någon. Annie menar att en god katolik helt enkelt ska behandla andra såsom hon 

själv vill bli behandlad: 

 

I think it’s just the simple thing of just treat people the way you wanna be treated and just look after all 

your neighbours and just you know be nice to one another. There’s no need to be nasty, backstabbing, mean 

or greedy you know just take care of one another. And take care of your family (Annie intervju, 21 mars, 

2012). 

 

Även Patric anser att behandla andra väl är en del av att vara en god katolik. Han berättar om 

det goda grannskapet och arbetet de utför: 

 

I suppose it’s good living really, good living and trying to do good for others, good for the neighbour, we 

have a great neighbourhood here. We do a lot of pastor work as well in the parish […] working in different 

communities […] which is part of Catholic living (Patric intervju, 22 mars, 2012). 

 

Paul anser att en kristen ska möta sina medmänniskor med vänlighet och att man då på något 

sätt får det i gengäld tillbaka: ”I just think treat people the way you want to be treated 

yourself, just be kind to people and be nice to people. Like you’ll always get that back, that 

kinda way” (Paul intervju, 24 mars, 2012). Margaret förklarar kortfattat att det handlar om att 

göra gott för andra när det finns möjlighet: “You know just be nice to people and help 
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someone if you can, not to be talking bad about them, if you can do something good for them 

do it” (Margaret intervju, 22 mars, 2012). Med andra ord är alltså den gyllene regeln kärnan i 

informanternas tankar kring vad en god katolik eller kristen är. Ingen av de ovannämnda 

nämner Jesus eller liknande i resonemangen om vad som kännetecknar en god katolik eller 

kristen. Prästen Connor nämner också ett gott leverne som viktigt. Dock är han ensam bland 

mina informanter om att upphöja kärleken till Jesus och lojaliteten till kyrkan innan han 

nämner andra aspekter: 

 

What is a Catholic [paus] First of all a Christian which means a person who has faith in Jesus Christ, who 

accepts Jesus Christ as the saviour that God has sent, that would be basically very much all that. We need 

to get back to the core of a personal relationship with Jesus Christ. […] With that, a Catholic is a person 

who is faithful to the Church and the Holy Father. Loyal to the Church of Rome. […] I would say your 

Christian worship, the Mass and trying to live as best we can (Connor intervju, 22 mars, 2012). 

 

6.3 Religiös praktik i vardagen 

Samtliga informanter praktiserar sin religion i olika grader i vardagen. Hur detta tar sig i 

uttryck skiljer sig åt.  

 

6.3.1 Mässan 

För Connor är naturligtvis mässan en stor del då han som präst håller i mässan flertalet gånger 

i veckan. Han anser att man kan leva som en god katolik även om man inte går i mässan, men 

poängterar att det är synd att de uteblir från något så speciellt: ”If they have faith in Jesus 

Christ and try to lead a good life that’s a lot. A little sad that they miss out on what is the 

greatest gift to us, the Eucharist” (Connor intervju, 22 mars, 2012). Även Patric, Margaret och 

Annie ser på mässan som en viktig del av deras religiösa praktik även om de inte längre går 

så ofta. Patric berättar att han anser att mässan är en viktig del av katolicismen. Men han 

tycker att det finns andra individuella sätt att göra så att ett uteblivet deltagande i mässan inte 

har så stor betydelse: ”Well, it’s very important but occasionally we’d miss Mass, we try to 

go to Mass on a weekly basis you know but we might miss Mass occasionally but I think if 

you do your own thing and you talk to the Lord in one way you’d be covered in my views” 

(Patric intervju, 22 mars, 2012). Margaret anser att mässan är viktig men hon hinner inte 

alltid då hon med sitt heltidsarbete även måste försörja sex barn när hon kommer hem för 

dagen. Hon berättar att besök av mässan var ett måste när hon var yngre, att utebli ansågs som 

en synd. Idag anser hon att det inte är någon större fara om man inte hinner: 
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It doesn’t mean if you miss Mass a Sunday that it’s an awful sin or anything, it’s not if you’re not feeling 

well or whatever. It can be several different ways you miss Mass but it doesn’t mean it’s the end of the 

world. But when we were young if you missed Mass it was a mortal sin. You’d be afraid to tell anybody 

you missed Mass. That’s changed as well which aspect of it is good really, that you’re not afraid if you 

don’t go. Nothing bad is going to happen if you miss a Sunday (Margaret intervju, 22 mars, 2012). 

 

Annie berättar att hon inte besökt mässan på ett bra tag men att hon gärna går. Hon har svårt 

att hinna dit på grund av sitt arbete men menar att hon alltid ser till att gå när det handlar om 

större tillfällen eller högtider: 

 

It’s been a while [skrattar] ah no, it’s been a while I only really ever go if it’s something important but I 

know I should go more often. […] for my mum it’s really important but for me I pray anyway myself all 

the time so it’s nice to go to Mass and get the holy Communion but then it’s just cause I work Sunday as 

well it’s kinda hard to find time to go. […] obviously for big occasions like Christenings and Communions 

and obviously funerals […] but yeah I don’t go as much as I should [skrattar] (Annie intervju, 21 mars, 

2012). 

 

Hon anser att en katolik inte måste gå i mässan eftersom de ändå har sin tro och fortfarande 

ber men poängterar att det är fint att samlas i samma rum och be då det ökar känslan: 

 

I mean, I don’t know I don’t think they necessarily have to cause you’re gonna believe regardless they’re 

gonna pray regardless but it’s nice for everyone to come together to be together in the same room and all 

pray about the same thing and think about the same thing cause it’s just a little bit more powerful (Annie 

intervju, 21 mars). 

 

De yngre informanterna Paul, Laura och Catrina går ytterst sällan i mässan och anser sig 

själva som kristna. Paul berättar han han kan gå till mässan ibland men att han fortfarande 

inte ser sig som katolik: ”Very rarely, now and again I would go in just [paus] a sort of 

reflection kind of thing, I would go in, but I wouldn’t consider myself a Catholic, I would 

consider myself a Christian” (Paul intervju, 24 mars, 2012). Laura går också enbart till 

mässan vid enstaka tillfällen, mycket handlar om att hon inte orkar upp på söndagen: “Cause 

I’d go out on Saturday and I couldn’t really make it to Mass on Sunday [skrattar]” (Laura 

intervju, 24 mars, 2012). Catrina tror inte att mässan behövs för att visa sin tro: ”I don’t really 

believe in Mass to show your faith, you don’t have to go to Mass to do it” (Catrina intervju, 

24 mars, 2012). 
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6.3.2 Bön 

Samtliga informanter i min undersökning ser på bön som centralt och viktigt i deras vardag. 

Vad som skiljer dem åt i detta avseende är hur, var och varför de ber. Alla ber regelbundet 

även om de yngre inte ber lika ofta som de äldre informanterna. För de flesta liknar bönen en 

konversation med Gud som inte uttalas högt och kan ske på diverse platser. Vissa informanter 

ber särskilda böner de lärt sig när de var små, men ofta beskrivs bönen just som en typ av 

konversation. Bönerna kan handla om att vara tacksam, be för sin familj och vänner eller be 

om hjälp för att klara examen:  Catrina säger att ”Like when I was younger I just said prayers, 

now it’s kind of like talk in my head” (Catrina intervju, 24 mars, 2012). I en 

mejlkorrespondens berättar hon att hon anser att bön borde handla om att vara tacksam, något 

hon fick lära sig i Lourdes. Hon berättar vidare att hon inte tänkte så mycket på vad bönerna 

betydde när hon var yngre och använde de hon lärt sig i kyrkan. Idag anser hon att det är lika 

bra om inte bättre att ha en konversation med Gud och verkligen förstå vad man säger 

(Catrina mejlkorrespondens, 4 maj, 2012). Margaret ber på olika ställen tyst för sig själv. Det 

kan vara stunder som när hon städar huset eller i bilen där hon förvarar ett kors från Lourdes 

som hon gärna håller i samtidigt. Det viktiga menar hon är att bönen är autentisk, om den är 

det behöver inte ett uteblivet besök av mässan inte vara så farligt: 

 

I just say mine in the car. […] I have a little wooden cross that I got in Lourdes […] so I have that in the 

car so I hold that and I go in and out and I say little prayers for them all. To me that’s just as good you 

don’t have to be running up to Mass every day. […] You say them to yourself, like you say them when 

you’re making the bed, hoovering  and you think of somebody who needs a prayer and you say it. It doesn’t 

matter where you say them as long as you mean them, doesn’t have to be in the church (Margaret intervju, 

22 mars, 2012). 

 

Hon poängterar att hon inte behöver gå till mässan hela tiden utan att bönen kan vara lika bra. 

Hon säger dem för sig själv och ofta i bilen. Korset som hon hade i handskfacket i bilen 

visade hon mig i ett av våra samtal om Lourdes. Det är precis lagom stort att få plats i hennes 

hand. Hon berättar att en svårt sjuk man sålde dem i Lourdes när hon var där första gången. 

Annie ber också regelbundet. Hon berättar att hon inte ber ut högt utan för sig själv, ofta när 

hon går och lägger sig på kvällen. Hon säger att hon använder sig av samma böner varje kväll 

som hon upprepar innan hon somnar för att familjen ska vara trygg och för att visa 

tacksamhet: 
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Well most times I just do it when I go to sleep I just pray in my own head and then obviously when I go to 

Mass […] I always say the same prayers like I always say, since I was five, three hail Marys, two Our 

Fathers´ the night time prayer which we learned when we were kids and then you know forgive me prayer 

for your sins. Yeah I always do the same. […] To keep me safe, to keep my family safe. It is really 

important […] you can’t just go through life without really appreciating it or acknowledging it or be 

thankful (Annie intervju, 21 mars, 2012). 

 

Även Paul och Laura beskriver bönen som ett samtal i huvudet. De säger inte så mycket av de 

böner som lärdes ut i skolan utan håller ett mer personligt samtal som kan ske närsomhelst 

och varsomhelst. Laura använder sig fortfarande av böner hon har lärt sig men även av 

konversation: ”Sometimes it’s like a conversation and sometimes it’s prayers that you are 

taught. It can happen anytime” (Laura intervju, 24 mars, 2012). Paul förklarar att han inte ber 

med knäppta händer utan håller en konversation i tankarna, oftast när han är ensam: 

 

I wouldn’t sit down and hold my hands together and pray in that kind of way but I think and talk in that 

kind of way in my head I think. Yeah a conversation yeah. I’d be on my own in that kind of way when I’m 

just walking around town or whatever and I’d pass the cathedral I’ll start thinking about it, that kind of 

way. So I’d be on my own thinking (Paul intervju, 24 mars, 2012). 

 

6.3.3 Övrig religiös praktik 

Annies religiositet handlar även om viktiga objekt hon gärna bär med sig föreställande viktiga 

personer i hennes liv. Hon ber och läser religiösa böcker om änglar och anser att hon för det 

mesta håller sin religiositet för sig själv. Hon menar även att det är viktigt att berätta för 

personer i omgivningen hur mycket de betyder och att det är älskade: 

 

Go to Mass, pray to myself and when I go home me and my mum say a prayer and I have like little pictures 

that I keep that are blessed that I carry in my bag. So when I’m like a little worried about something I just 

take it out and give it a little touch and I keep pictures of people that have passed […] in my own way I 

don’t go to Mass that often. Like it’s nice when I do go but for me it’s just to pray in my own head that’s 

how I do it. And I read my angel books and that’s it, I’m not like out there with it, no one would ever know 

about it. Do you know, I wouldn’t be in anyone’s face about but yeah just to myself. […] Like to be nice to 

someone and make sure you’re taking care of people […] send a nice text in the middle of the day to your 

mum and say how much you love her […] to remember to care about other people (Annie intervju, 21 

mars, 2012). 
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När Patric berättar om hans vardagsrutiner poängterar han att det alltid finns något som 

påminner honom om Gud. Han menar att föremål som finns i hans hem eller vackert väder får 

honom att bli påmind och då tackar han Gud: 

 

Passing by a church you’d make the sign of the cross. There’s always something there to remind you, even 

if you get up in the morning if it’s a lovely fine morning you’re going to say ‘thank God’ it’s a lovely 

morning. […] I suppose the likes of that, even there [pekar på en tallrik med Jesus ansikte] as you can see. 

[…] All sorts of icons we have them ourselves, different icons around the house, crucifix and different 

things, there’s a constant reminder (Patric intervju, 22 mars, 2012). 

 

Patric som är bonde på heltid berättar att han ibland ber för sina kor i synnerhet om det är en 

kalvning på gång, vilket ofta är fallet. Han är inte säker på att det är något han borde be om 

men han menar att Gud på något sätt alltid finns i hans språkbruk: 

 

I often have […] calves and I’d say please go make everything go well or if you have a calf coming you’d 

pray to God. Maybe you shouldn’t pray for these things but it’s just at the will of God you’d always bring 

that into it. There is no day going by but you would be God come into your vocabulary in some way. I 

would feel that alright (Patric intervju, 22 mars, 2012). 

 

Margaret visar mig ett litet meditationshörn i ett av våra samtal. Bredvid den öppna spisen 

finns en liten vrå med statyer föreställande Jesus och Buddha, en liten ängel och en 

haschpipa. Hon brukar sitta däribland och plocka upp föremålen som hon samlat på sig och 

fundera. Hon tycker även om att tända ljus när hon är ensam hemma för att hon tänker att det 

skrämmer iväg vinden. När Paul berättar om sin religiösa praktik nämner han ett radband som 

han fått av sina systrar. Han brukar ta med det vid större examinationer för att det bringar tur 

och för att det påminner honom om dem. I hans vardagliga tal dyker ofta uttryck med Guds 

namn upp något han själv menar har en religiös innebörd och signifikans. Han tror även på 

karma och att tänka positivt, det är viktigt menar han för att saker och ting ska ordna sig: 

”Well it would be karma aswell and thinking positive by everything then everything will be 

fine. I don’t think you should stress about anything at all, as long as you think positive 

everything will be good” (Paul intervju, 24 mars, 2012). I paniksituationer känner han av 

Guds närvaro särskilt när stora besked såsom examinationsresultat är på väg: 

 

 It’s always during times of panic like exam time. And exam results time I would feel like come on help me 

out here, that kinda way [skrattar], especially in those kinda situations, it’s a constant thing but especially 
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then. That’s when it certainly comes out. But then again when I’m really happy about something as well 

(Paul intervju, 24 mars). 

 

Catrina tycker inte mässan är viktig alls, hon anser att det inte är nödvändigt att gå dit för att 

visa att man är en god kristen. Själv går hon inte längre i mässan. Däremot har hon ett kors 

hon köpt i Lourdes och hon säger själv att hon ofta använder ord som Gud och Jesus. 

 

Att utföra välgörenhetsarbete är också en del av deras religiösa utövande. Annie berättar att 

det får henne att känna att hon gjort skillnad och inte bara bett till Gud om hjälp utan själv 

hjälpt någon: 

 

Well I think like if you do charity work, like you feel amazing as well […] Just doing something like that 

makes you feel so amazing as well and you know you’ve made such a difference to someone and that can 

mean more then like a million prayers cause its more than just sitting around at home thinking to yourself 

(Annie intervju, 21 mars, 2012). 

 

Paul tycker också om välgörenhetsarbete men han gör det helst om det inte är en kyrkligt 

organiserat och för att vara en god person. Han menar att detta är en del av hans religiositet. 

 

6.3.4 Lourdes 

Ett återkommande tema i mina intervjuer gällande religiös praktik var vikten av besök till 

Lourdes; en fransk stad där Jungfru Maria sägs ha uppenbarat sig för en sextonårig flicka som 

numera kallas St. Bernadette
1
. Paul är den enda som inte har varit där men han säger att han 

mer än gärna åker dit för upplevelsens skull och för att han är nyfiken efter alla historier han 

hört. Hans systrar har berättat för honom att det är en fantastisk upplevelse. Prästen Connor 

har, sina höftbesvär till trots, varit där flera gånger med församlingen. Patric är en av de i 

församlingen som hjälpt till att organisera resorna, själv har han varit där ett trettiotal gånger: 

”I go to Lourdes, each year we bring about 60 sick people. Some of them are terminally ill, 

some of them are not so ill but ill enough. I’m involved in that for the last 29-30 years” 

(Patric intervju, 22 mars, 2012). När han var där första gången fick han en gåva av en av de 

nunnor som var verksam där. Hon gav honom ett radband som han idag menar betyder 

väldigt mycket för honom:  

 

                                                 
1
 Bernadette Soubiroux var en fjortonårig flicka från Lourdes som Jungfru Maria ska ha uppenbarat sig för på 

1800-talet, källa: Catholic Encyclopedia, http://www.newadvent.org/cathen/. 
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Well I would have a particular rosary beads alright I would have a lot of belief or a lot of, I wouldn’t like to 

loose it, I’ll put it that kinda way. It’s the beads I got from a nun one time in Lourdes, actually the first time 

I went to Lourdes. And I got these rosary beads on the way home she had bought it for me, it was very nice 

and I kind of treasure that alright (Patric intervju, 22 mars, 2012). 

 

Margaret har också varit i Lourdes med sina döttrar. Hon menar att det är en stor upplevelse 

som ger perspektiv på saker och ting och att man har mycket att vara tacksam över. Hon och 

Annie berättar att de varit i Lourdes samtidigt för ett par år sedan när vi tre samtalar 

tillsammans.  När de berättar om upplevelsen för mig får Annie tårar i ögonen. Hon berättar 

att hon som barn haft cystor på stämbanden vilket gjorde henne stum i ett år. Hon säger att 

hennes läkare sa att hon kanske aldrig skulle prata igen men idag är hon bättre. Annie anser 

själv att det har med hennes resa till Lourdes att göra. De vill båda åka tillbaka och anser att 

det är av största vikt att åka dit både för upplevelsen och för att bli påmind om att vara 

tacksam. När jag samtalar tillsammans med Margaret och Patric berättar de om en granne 

boendes i närheten som fick lov att åka dit när hans läkare sagt till honom att han var döende i 

leukemi. De berättar att med bara några veckor kvar att leva samlade församlingen ihop 

pengar till flygresan och tre veckor senare var grannen mirakulöst botad. De talar mycket 

entusiastiskt om detta samtidigt som de visar ett foto över hela församlingen framför en av 

kyrkorna i Lourdes. När jag pratar med Laura om Lourdes berättar hon att hon bara varit där 

en gång men att hon gärna åker tillbaka. Hon säger själv att Lourdes var en större upplevelse 

än Oxygen som är en av de största musikfestivalerna på Irland. Catrina berättar att: “I bring 

like the cross I got in Lourdes to exams for good luck or whatever” (Catrina intervju, 24 mars, 

2012). Hon säger att hon gärna åker tillbaka när hon får chansen.  

 

6.3.5 Religiösa föremål 

Jag intervjuade Connor, Margaret, Patric och Annie i deras hem. Under intervjun med Connor 

märkte jag att han faktiskt inte hade religiösa föremål på kontoret där vi satt. Hans hem har 

alltså inga tydliga objekt som är av ett religiöst slag. I Margarets hem ser det tämligen 

annorlunda ut. I varje rum finns det små böner uppsatta längs väggarna, ofta handlar de om 

att välsigna huset och familjen. Kylskåpsmagneterna har små bibelord och i nästan varje 

fönster finns ett litet helgon med värmeljus. Margaret kan inte berätta närmare om vilka 

helgon det är, hon säger att det är en vana, en tradition, att ha dem hemma men att hon inte 

vet vad de flesta föremålen står för utan tar dem för givna. I vardagsrummet finns ett stort 

porträtt av Jesus och små krucifix pryder bokhyllor och sidobord. Hon visar även alla 
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ljuslyktor som hon tänder för att skrämma bort vinden samt sin meditationshörna bredvid den 

öppna spisen. Hon har även små hörnbehållare med heligt vatten som hon välsignar sina barn 

med innan hon går och lägger sig. När vi för ett samtal i hennes bil visar hon mig det träkors 

hon håller när hon ber. Patrics hus är också prytt av många små föremål han visar mig. I 

köket har han en tallrik med ett porträtt av Jesus och även en liten ”nålbrosch” som står för att 

hans nykterhetslöfte vid konfirmationen fortfarande håller i sig. Han berättar att man får 

möjligheten att välja om man vill dricka alkohol efter att ha fyllt arton, han väljer att inte göra 

det och är därför en så kallad ”pioneer”. I vardagsrummet har han flera tavlor med porträtt av 

Jesus och det finns även en guldmålad gipsavgjutning föreställande den sista nattvarden. I 

Annies hus ser det lite annorlunda ut. Hon har inga tydligt religiösa föremål såsom kors 

framme. Däremot visade hon mig radband och smycken med kors som hon hade i en liten 

byrålåda. Hon visar även mig de foton hon har på människor som gått bort eller människor 

hon är rädd om. Det är små porträtt med slitna kanter som hon alltid har med sig i plånboken. 

I bokhyllorna finns de änglaböcker hon berättar om i intervjun som handlar om hur man utför 

helanden med hjälp av tro. Hon säger att hon försökt flera gånger och att hon en gång fått en 

uppenbarelse av ett namn som hon tror är namnet på hennes skyddsängel. De yngre 

informanterna har inte lika många religiösa föremål. Pauls radband är det enda han berättar 

om och Catrina och Laura har kors och radband de anser viktiga. Catrina och Laura har även 

smycken med kors. 

 

6.4 Skandalen och dess konsekvenser 

Att skandalen är fruktansvärd, oacceptabel och förödande var något som samtliga informanter 

betonade. Informanterna sänkte sina röster och fick ett allvarligare ansiktsuttryck när samtalet 

leddes in på detta känsliga ämne.  

 

6.4.1 Första reaktionen 

När jag frågar Connor om när han först hörde talas om de fruktansvärda händelserna berättar 

han att han under lång tid aldrig hört talas om sådana problem. Han berättar att han blev 

mycket uppskärrad när han hörde talas om ett av fallen: 

 

I was 40 years ordained. Never heard about it in the seminary in Maynooth, never came across it in Nigeria 

until that case, that priest what was his name [paus]. I was shocked! I said what! What did he go on the 

priesthood for? […] We were shocked! To think that this happened. […] As regards to clerical abuse I 
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think it’s diabolical, and that’s the strongest word, diabolical means it’s evil, evil in its essence what has 

been done (Connor intervju, 22 mars, 2012). 

 

Margaret kommer inte riktigt ihåg när hon först hörde talas om det. Dock säger hon att det var 

ett bra tag sedan och att det sändes vissa filmer på tv gällande vad som hänt. Hon minns att 

hon kände obehag och misstro: 

 

Gosh, I can’t remember it go back a good few years now. Because there was a few films made about it after 

that, that Magdalene laundry but I wouldn’t remember now, it was a while ago and they’re still coming out. 

Disbelief [paus] disgust [paus] I didn’t know whether to believe in it or not at first, that they could have 

done such a thing, you know it was just horrible. And that’s the way most people felt too, disgusted with 

them like (Margaret intervju, 22 mars, 2012). 

 

Patric anser att det som hänt är mycket ledsamt och har lett till bekymmer för den katolska 

kyrkan. Samtidigt betonar både han och Margaret att det är en väldigt liten procentuell del av 

präster som var inblandade och att det fortfarande finns många goda präster. De båda anser att 

man inte ska dra alla präster över samma kam. Patric säger att: 

 

There’s a lot going on now in the Catholic church and I suppose the abuse that’s been talked about now it’s 

very sad. But at the same time it’s a very small percentage of people that were involved […] there’s only 

two percent out of a hundred that have been spoken about here with the abuse and all so it’s small really. 

[…] They’re all being painted with the same brush just because you have two percent out of maybe a 100 

percent that’s evil […] the other 98 percent of people are very good (Patric intervju, 22 mars, 2012). 

 

Prästen Connor nämner samma siffror och menar att kyrkan fått för stor skuld mycket tack 

vare media. Han menar även att den större procentuella andelen av barnmisshandel sker i 

hemmen:  

 

Now the Church is very severely criticised over it but the media have been excessive of that because 97 

percent of priests are good and hardworking and that’s not recognized at all. […] You see if you look at it 

ninety seven percent of childabuse is among families” (Connor intervju, 22 mars, 2012). 

 

Patric anser också att barnmisshandel inte är exklusivt för prästyrket utan återfinns på flera 

platser. Själv ger han ett exempel i hembyn och poängterar att det är ett problem som 

fortlöper: 
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Cause in every profession it goes on like. I mean it goes on in the police and it goes on in various different 

you know, probably in the homes if the truth [paus] it’s more dangerous in the homes, you know a lot of 

kids in the homes [paus] we had a case here recently when there were eight kids being abused in the home, 

so it’s a problem, an ongoing problem (Patric intervju, 22 mars, 2012). 

 

Annie minns att hon var i fjortonårsåldern när hon först fick reda på vad som pågått. Hon 

säger att hon började se delar av nyhetssändningar som fick henne att förstå vad som hänt. 

Först trodde hon det var en enskild händelse tills hon insåg att det var mycket större än så. 

Hon sa att hon kände avsky mot de skyldiga och oerhört ledsen för offren men samtidigt 

påpekar hon att det aldrig fick henne att tvivla på sin tro. Istället är hon idag mer försiktig 

med att lita på människor i allmänhet: ”It doesn’t falter what I believe in, it just makes me 

more wary about people in general. Not about what I believe in but just about the evilness 

that’s in some people” (Annie intervju, 21 mars, 2012). 

 

Paul, Laura och Catrina har alla lite svårare att säga exakt när de fick höra talas om 

prästskandalen. För dem var den något som alltid varit där i bakgrunden och fortfarande 

dyker upp i tidningar och tv. Frågan om övergreppen har alltså varit med sen väldigt unga år 

och varit ständigt återkommande sen dess. Paul berättar att det var konstant återkommande i 

både tidningar, rapporter och tv. Han minns att han var i yngre tonåren då han förstod 

utsträckningen av det: 

 

Well it was sort of a constant thing cause I remember, I think it was 1996 or something there was a big 

documentary on RTE [känd tv-kanal] that first came out […] I think that’s when it hit home to everybody 

what went on. So I was probably about seven or eight when I heard about it but I didn’t realise to which 

extent how bad it was and what actually went on. But then say when I got older about 12, 13 I’d be reading 

the paper and that kind of thing […] you’d have the report […] and you’d see how terrible it was. […] 

That’s when I knew for sure that it was just [paus] awful. I think it’s absolutely revolting what is going on, 

and the fact that it’s still coming out and that its still people afraid to come out because they’re still 

probably afraid of the Church. And a lot of people are embarrassed about it and still there has been no 

proper apology (Paul intervju, 24 mars, 2012). 

 

Catrina berättar att det är något som alltid funnits där, något hon till och med blivit vana vid 

att höra talas om: ”I don’t remember cause like it’s been going on for years […] I don’t know, 

I can’t really [paus] like I was young when I heard and then I was just like used to hear about 

it” Catrina intervju 24 mars, 2012). Laura är av samma mening, hon berättar att det känns 

som att det alltid har förekommit övergrepp av barn bland präster på Irland. 
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6.4.2 Skuldfrågan 

När intervjuerna leddes in på frågan om vem som bär skulden går åsikterna lite isär. Connor, 

Patric, Margaret och Annie lägger den största skulden på de enskilda individerna snarare än 

på kyrkan och dess auktoriteter. Prästen Connor är av den mening att det är de enskilda 

individerna som utför brotten som måste ta ansvaret för vad som hänt. Han menar även att 

skulden belagts orättvist och menar att det inte fanns tillräckligt med kunskap för att förstå 

vad som pågick: 

 

Who do you put the blame on? I don’t think you can generalise […] so the person who carries out 

childabuse [paus] they must be the prime people, if I do that I must take primary responsibility. But the 

clerical sex abuse [paus] terrible, terrible. […] When you look at it from that walk of life the blame has 

been a bit unfairly proportioned, there is blame I’m sure but the time will show […] that it was something 

people didn’t understand (Connor intervju, 22 mars, 2012). 

  

Annie anser att alla har anledning att bli arga på de individer som utfört brotten. Hon menar 

även att det inte går att peka ut en ensam individ i Vatikanen eller kyrkan och belägga dem 

med skulden: 

 

You know everybody would be angry and disgusted but at the individuals. […] I don’t think you can point 

a finger at just one individual, one part of the Church or one person in the Vatican and say well it was their 

fault (Annie intervju, 21 mars, 2012). 

 

Annie berättar även i ett samtal att påven själv inte har rört några barn och hon anser därför 

att det vore fel att skylla på kyrkan. Hon litar fortfarande på katolska kyrkan och har bara bra 

erfarenhet av präster vilket gör att hon inte tvivlar på dem som personer. Margaret lägger 

även en del av skulden på de biskopar och församlingspräster som inte gjorde mer för att 

stoppa det som hände. Hon menar att det var fel av dem att skicka runt de skyldiga bland 

olika församlingar istället för att ta itu med problemen: 

 

Oh I blame the parish priests in a lot of cases and the bishops because they sent them from one parish to the 

other and didn’t do anything and covered it up and if they had come out with it earlier an awful lot of kids 

would have been saved. Hundreds. But they just moved them from one parish and then moved them on 

quick again (Margaret intervju, 22 mars, 2012). 

 

Laura, Catrina och Paul riktar i större utsträckning mer kritik mot kyrkan. De menar att de 

kyrkliga auktoriteterna som visste vad som pågick skulle ha gjort mer för att stoppa vad som 
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pågick istället för att slussa runt brottslingar bland barn och församlingar. Catrina anser att de 

kyrkliga auktoriteterna inte skulle ha flyttat runt skyldiga präster: “Well like the officials who 

were around then and stuff because they all knew what was going on and they were just like 

moving around the priests, like they were all to blame really” (Catrina intervju, 24 mars, 

2012). Paul är extra kritisk mot kyrkan och menar att celibatet kan vara en anledning till att 

barnen blev utsatta. Han anser att kyrkan och dess bestämmelser därför bär skuld: 

 

The institution as a whole is to blame for not looking after the children […] I don’t know what was going 

on in their heads when they were abusing these children but I think a lot of it has to do with the fact that 

they have to be celibate […] so I think the institution as a whole, the way it’s run, would be to blame 

(Patric intervju, 24 mars, 2012). 

 

6.4.3 Åsikter om katolska kyrkan  

Annie anser att skandalen har skakat kyrkans grund och tror att många väljer bort katolska 

skolor. Själv anser hon att man inte ska ta för givet att det finns en våldtäktsman där av det 

skälet: 

 

It’s been huge like, it’s rocked the Church. There’s obviously a lot of Catholic schools like primary schools 

and secondary schools but you know a lot of parents, you can’t blame them for maybe not wanting to send 

their children there cause they don’t trust. But at the same time just because it’s a Catholic school doesn’t 

mean there’s gonna be an abuser, it could be the same in the school two doors down (Annie intervju, 21 

mars, 2012). 

 

Annie anser att hon fortfarande litar på kyrkan och att det inte går att belägga skuld på själva 

religionen. Människor i allmänhet är hon lite mer tveksam inför men som nämnts kvarstår 

hennes tro. Hon menar att ondska inte är exklusivt för vissa individer utan ondska kan finnas 

hos vem som helst: 

 

I do, cause it’s certain individuals, you know as I said I don’t think you can blame an entire religion. People 

in general has rocked my trust but not what I believe in. Cause I believe you can be evil no matter what you 

are or what you believe in, it doesn’t matter. […] But not about going to mass and not about my parish 

priest or not about the people that I know. No religion has got it all (Annie intervju, 21 mars, 2012). 

 

Paul skriver i ett mejl att skandalen var en stor bidragande faktor till att han inte längre kallar 

sig för katolik. Han vill inte tillhöra en kyrka som kunde behandla människor på ett sådant 

sätt i synnerhet menar han att den aldrig tog på sig ansvaret. Skandalen i kombination med 
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vissa av kyrkans var avgörande för att Paul idag kallar sig för kristen (Paul 

mejlkorrespondens, 4 maj, 2012). I intervjun berättar han vad det är han ogillar med kyrkan. 

Han anser att den behandlar människor illa, i synnerhet med tanke på skandalen och den 

frånvarande ursäkten: 

 

Cause I just don’t see the Catholic church as a good thing, I think they treat people badly and you’d see that 

through the years with the abuse scandals and that. The fact that no proper apologies have been given is just 

[paus] I don’t think the Catholic church realises what they’ve done to people over the past hundred years. In 

Ireland alone they’ve never given a proper apology or anything (Paul intervju, 24 mars, 2012). 

 

Catrina är lite av en annan åsikt. Hon anser att eftersom hon var så van vid att höra om 

skandalen så känner hon att den tillhör det förgångna. Hon förknippar inte den katolska 

kyrkan idag med skandalen och tror att det har att göra med att hennes församlingspräst alltid 

gjort ett enligt henne fantastiskt arbete. Därav anser hon att skandalen inte skadade hennes tro 

men att vissa av katolska kyrkans bestämmelser såsom förbudet av abort och homosexuella 

äktenskap avgjort hennes beslut att kalla sig kristen istället (Catrina mejlkorrespondens, 4 

maj, 2012).  

 

Något som framgick av intervjuerna var att informanterna är överens om att katolska kyrkan 

på Irland har stora utmaningar framför sig. De understryker att konsekvenserna av skandalens 

uppdagande har skakat grunden för kyrkan. Margaret anser att kyrkan har drabbats av en 

nedgång i synnerhet den yngre generationen har minskat i kyrkan och hon tror det har med 

prästskandalen att göra: ”It’s not as high as it was a few years ago anyway, it has gone down 

a bit, especially the younger generation. A lot of them don’t go to Mass, they still pray though 

[…] it has gone down and the abuse did affect it” (Margaret intervju, 22 mars, 2012).  

 

Informanterna är överens om att prästyrket inte lockar lika många människor längre och att 

präster inte längre bemöts med samma respekt samt att mässans besökare har minskat med 

åren. Margaret berättar att respekten som fanns för präster och nunnor när hon var yngre har 

minskat drastiskt: 

 

Because years ago now when I was going to school the priests and nuns, like if they were walking down the 

street you had to step up the footpath to let them pass. […] you would hear a lot of them say but why 

should we go and have respect for them after what they’ve done and you have to agree with them […] it 
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damaged it a good bit […] you know a lot of people haven’t the same respect or…(Margaret intervju, 22 

mars, 2012). 

 

Både Laura och Catrina menar att kyrkan har tappat mycket av förtroendet den en gång hade 

och att dess influenser i människors vardag har minskat. Paul tror att många har tappat sin tro, 

inte på Gud men på kyrkan: 

 

Today I think a lot of people have just fallen out of faith […] so in Ireland I think that not a lot of people 

have any time for it […] I just don’t think people have any faith anymore. In the church itself not 

necessarily that they don’t believe in God but I don’t think they believe in the Catholic church as an 

institution. […] I don’t think the Church itself is going to be important […] I don’t think the Church is 

needed for anyone really, in their religion (Paul intervju, 24 mars, 2012). 

 

Patric anser att det är mycket som pågår i den katolska kyrkan idag men hoppas på en mer 

liberal påve i framtiden som kommer öppna upp för en lösning av dess utmaningar. 

Prästen Connor har en mer positiv inställning till kyrkans framtid. Han tror på en ny ung 

generation som kommer att gå till mässan och att framtiden är ljus. Han tror inte att det 

kommer ske under hans livstid men under den yngre generationens tid. 

 

6.5 Förändring av kyrkan 

Av min undersökning framgår att samtliga informanter vill se viss förändring av kyrkan. 

Exempelvis vill flera av dem tillåta homosexuella äktenskap och prästvigning av kvinnor. 

Mina informanter är alla överens om att celibatlöftet för präster är onödigt och inte har en 

egentlig funktion. I intervjuerna ifrågasattes celibatet och ord som dumt, onödigt och svårt att 

förstå syftet var ofta förekommande. De anser alla att en präst bör ha möjlighet att välja om 

han vill ha en partner och skaffa barn och att detta inte skulle påverka hans yrke och uppgift. 

Connor menar att katolska kyrkan redan tar in anglikanska präster som är gifta för att det 

finns så få på Irland just nu. Han menar att det är viktigt att diskutera huruvida celibatet bör 

vara kvar och kan själv se en roll för gifta präster i framtiden. Patric är av samma mening och 

anser att Gud skapade mannen och kvinnan för att de ska vara tillsammans. Han tror att 

prästerna skulle bli flera och dessutom bättre om de fick möjligheten att gifta sig och skaffa 

familj: 

 

I think it should be banned definitely because when God made man and woman he made them to you know 

to be together and a priest is just a human being, the same as anybody else. So I definitely think priests 
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should be allowed to marry you know. And I think we’d have much more priests and much better priests if 

that took place (Patric intervju, 22 mars, 2012). 

 

Margaret tycker det ska finnas ett val, hon respekterar de präster som väljer att leva i celibat 

men menar att det ska finnas ett val för dem och att de fortfarande kan vara bra personer om 

de gifter sig. Paul ställer sig kritisk till celibat då kärlek till en annan är naturligt enligt 

honom: 

 

 I think it’s ridiculous. I think they should be allowed to marry and I just don’t see a point with it. I don’t 

see why it’s an important part […] I think it’s just a stupid idea […] it’s a natural thing to fall in love with 

somebody and to want to have a relationship with somebody you shouldn’t live alone for your whole life 

(Paul intervju, 24 mars, 2012). 

 

Även Annie är av samma åsikt. Hon har alltid ifrågasatt celibatet. Hon tror inte att prästers 

äktenskap med kyrkan är tillräckligt. I hennes mening kan det finnas en koppling mellan 

övergreppen och celibat: 

 

That’s something that I’ve always questioned. I never really saw the point of it […] even though I know 

you’re married to the church everyone gets lonely […] I’v never understood it. And I think that there might 

be less of the abuse going on if maybe they were you know with other people (Annie intervju, 21 mars, 

2012). 

 

Laura tycker celibatet är onödigt. En präst sa till henne en gång att det är viktigt att en präst är 

ogift för att han helt och hållet ska kunna hjälpa församlingen men hon förstår det inte. Hon 

anser att de ska ha möjlighet att gifta sig och att det skulle kunna öka antalet präster på Irland: 

 

I think it’s stupid, I think it’s pointless. I don’t like the […] like a priest said to us before that the reason 

that they do it is because like if his wife was giving birth or something and he had to go out to a sick 

person, he had to go to the sick person so they wouldn’t be able to care enough about them or whatever but 

I think that’s shite like, I think they should be allowed to get married (Laura intervju, 24 mars, 2012). 

 

Catrina är av samma åsikt och understryker tydligt att de bör få ingå äktenskap. 

 

Kvinnornas roll i kyrkan talade både Patric och Margaret om. Idag får enligt katolska kyrkan 

inga kvinnor prästvigas men Patric anser att kvinnor på samma sätt som män är kapabla för 

prästyrket: 
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I think I’d favour women priests as well, I’d be in favour of that because there’s some very good women 

involved in our parish and I think women would be […] there’s more of a role to play in the Catholic 

church then they have at the moment. I know they’re involved but there’s some very good women there 

that could do the same job as any man (Patric intervju, 22 mars, 2012). 

 

Margaret förstår inte varför kvinnor inte prästvigs utan tror att det är ett måste ifall katolska 

kyrkan ska kunna fortsätta eftersom det inte finns tillräckligt med präster: 

 

I think they should let women be ordained, definitely. I don’t know why they can’t. I think it’s wrong. […] 

When you were going to school you wouldn’t dream about it. In them years if you’d have mentioned it 

you’d get a wallop of the nuns. So you wouldn’t even think about it, no. I think they should and the day 

will come when they have to and I don’t see why not they have them in other religions and they are just as 

good. They’re the same they’re just as good as any priest, any male priest (Margaret intervju, 22 mars, 

2012). 

 

Hon berättar att prästen Connor med sina 83 år är församlingspräst i mer än en församling 

och att hon inte vet vad som kommer att hända när han inte kan arbeta längre. Hon är orolig 

för vad som kommer att hända bygden om de står utan en präst.  

 

Annie har funderat över varför inte homosexuella par får viga sig. Hon tror inte Gud skulle 

neka till ett äktenskap mellan homosexuella: 

 

 I also believe that we should have same sex marriages, I don’t think God said that no this could never 

happen. […] it was always something that bothered me I could never understand it. I think a lot of 

Catholics think that way to. And then some will say but then you’re not really Catholic cause in the Bible it 

says, and yeah I can understand that but I can question views of my own religion, anybody can (Annie 

intervju, 21 mars, 2012). 

  

Laura och Catrina är också av den åsikten att katolska kyrkan bör tillåta samkönade 

äktenskap. Paul ifrågasätter även kyrkans spenderande av pengar. Han anser att mycket av 

kyrkans pengar går till att bygga vackra fina saker när de egentligen borde lägga pengarna på 

att betala kompensation till offren för skandalen, något som utlovats men som inte ännu 

betalats ut till alla inblandade: 
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I think a lot of money is wasted on, in the Vatican, like on these churches that they build and all the 

extravagance. I think all that should be changed especially now when they are supposed to be paying 

compensation to those who have been abused (Paul intervju, 24 mars, 2012). 

  

Paul har även åsikter kring kyrkans inflytande i samhället. Han tycker att skolor ska drivas 

utan kyrkans regler och döpas om till icke-religiösa namn. Han anser att de ska vara 

sekulariserade och att alla religioner ska ges utrymme i undervisningen, inte enbart 

katolicismen (Paul intervju, 24 mars, 2012). 

 

7. Analys 

 

7.1 Socialisation 

Peter Berger menar att nya generationer måste acceptera den redan existerande objektiva 

verkligheten för att den ska kunna fortgå oförändrad. För att göra detta måste de nya 

individerna i samhället genomgå en process som Berger kallar socialisation (Berger, 

1990/1967:15-16). Han menar att denna socialisation har lyckats om individerna tar sin värld 

för given och naturlig (Berger, 1990/1967:24). Av mitt resultat framgår tydligt att en sådan 

socialisationsprocess har ägt rum. Detta innebär att informanterna under sin uppväxt har fått 

lära sig sin kultur och internaliserat den, alltså gjort den till sin egen. Den här kulturen skapas 

av kollektivet av människor och verkar sedan tillbaka på människan i och med att bestämda 

regler och normer måste åtföljas (Berger,1990/1967:9-10). De blir genom denna process 

representanter för den världen de tillhör. Den nya generationen tar sig an de roller som den 

sociala strukturen har att erbjuda vilket formar deras identitet (Berger, 1990/1967:15). I min 

undersökning var det irländska katolska samhället den sociala struktur som formade reglerna 

och informanternas identitet.  

 

Inglis talar om kyrkan och dess anställda som instruktörer för irländaren. Genom att 

kontrollera många aspekter av samhället, exempelvis utbildning, lyckas de influera vardagen 

med dess dogmer och moral. Detta leder till att det katolska habitus ärvs i generationer 

(Inglis, 1998:57-58,18). Mina informanter har samtliga genomgått en religiös 

socialisationsprocess där den katolska kyrkan och dess läror varit en del av vardagen, både i 

kyrkan och i utbildningen. Föräldrar, lärare och signifikanta andra har varit en del av deras 

socialisationsprocess, både i den primära och sekundära. Föräldrarna tog med sig barnen till 

mässan på söndagar och lärarna inledde lektionerna med en bön. Religionsundervisningen i 
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unga år var uteslutande katolsk enligt mina informanter och konfirmation samt nattvard var 

inflätat i undervisningen. Mina äldre informanter berättar att det inte var accepterat att inte 

delta i mässan på söndagar och de yngre berättar om hur de utfört välgörenhetsarbete å 

kyrkans vägnar. Resor till Lourdes är en central del av mina informanters religiösa praktik där 

de tillsammans med församlingsmedlemmar åker med kyrkan för att hjälpa människor och 

delta i religiöst helande. Dessa olika religiösa influenser i vardagen har fört detta religiösa 

habitus vidare. Genom katolicismens exklusivitet i utbildningen, samt influenser i den 

sekundära socialisationen hölls ett starkt katolskt habitus under lång tid kvar.  

 

Av mitt resultat framgår att informanterna upplever att de inte reflekterat särskilt mycket på 

sin religiositet som barn. Snarare var deltagandet i mässan och dylikt något som de visste de 

var del av, något som var naturligt. Ett exempel på detta är Annies svar på om hon ansåg sig 

religiös som barn. Hon menar att hon inte förstod så mycket av det mer än att det helt enkelt 

var hennes identitet som hon inte ifrågasatte: 

 

I didn’t really understand what it was when I was little except from putting on a dress and having your 

communion and buying new clothes cause it was your confirmation. But you didn’t really understand what 

it was you just knew it was who you were. But you didn’t ever question it. It was just there (Annie intervju, 

21 mars). 

 

Känslan av att det istället var naturligt att ägna sig åt mässbesök, bikt, bön i skolan och 

konfirmation är ett gemensamt drag hos mina informanter. Genom denna process bars det 

katolska Irland vidare. Berger menar dock att den socialiserade världen ständigt hotas av 

människans ifrågasättande och nyfikenhet inför förklaringar om universum (Berger, 

1990/1967:29). Legitimeringen är det organ som svarar på frågor som vad och varför. 

Religion har genom tiderna varit en av de mest effektiva legitimeringarna, menar Berger 

(Berger, 1990/1967:32). I mina informanters fall var det under uppväxten den katolska 

kyrkan som stod för den legitimeringen. Samtliga har alltså socialiserats in i rollen som 

katolik med kyrkan som legitimerande influens i vardagen. De har varit en del av en 

gemensam subjektiv och objektiv världsbild och därigenom bildat vad Berger kallar 

plausibilitetsstruktur. Med en stark plausibilitetsstruktur kan den rådande ordningen och 

legitimeringen fortsätta (Berger, 1990/1967:45-47). I det här fallet har mina informanter vuxit 

upp med den katolska kyrkan som rådande legitimering och själva varit en del av den, under 

lång tid, starka katolska plausibilitetsstrukturen. Mina informanter säger sig inte minnas att de 
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ifrågasatte sin katolska identitet under uppväxten utan den fanns helt enkelt där. En av mina 

informanter menar att hennes katolska identitet alltid varit en stor del av hennes liv och att 

hon inte vill göra saker som en katolik inte ska göra.  

 

När denna plausibilitetstruktur försvagas faller den objektiva världsbilden isär (Berger, 

1990/1967:45-47). Denna försvagning återfinns i Inglis resonemang. Han menar att irländare 

idag fortfarande genomgår en socialisationsprocess som formar dem till katoliker men att de 

inte är lika kyrkligt aktiva längre (Inglis, 2007:218).  Den katolska kyrkans läror har inte 

längre samma relevans för Irlands katoliker. Kyrkans regler angående sexualitet och moral 

menar Inglis inte längre passar för den moderna irländaren (Inglis, 1999). Även Hervieu-

Léger menar att religionen blir mer och mer privat och att den anpassas för att ha relevans i 

individens kontext (Hervieu-Léger, 1990). Pace skriver om hur vissa av kyrkans moraliska 

regler avvisas, såsom förbud mot preventivmedel, då de inte längre anses ha samma betydelse 

för individer (Pace, 2007). 

 

7.2 När legitimeringen brister 

När den nya generationen på grund av exempelvis en kris börjar ifrågasätta den rådande 

legitimeringen kan det finnas en risk för att den inte längre fungerar. Detta kan uppstå när den 

rådande legitimeringen inte längre erbjuder en tillräcklig förklaring till varför vissa saker sker 

(Berger, 1990/1967:127). För en av mina informanter blev kunskapen om prästskandalen en 

stor bidragande faktor till att han idag väljer att kalla sig för kristen istället för katolik. Under 

en lång tid har han funderat över vissa katolska läror och varför kyrkan renoverade byggnader 

istället för att kompensera de barn som utsattes för övergrepp i skandalen. Resultatet av hans 

funderingar och ifrågasättande ledde till att den katolska kyrkan inte längre fungerar som svar 

på hans frågor. Den primära socialisationen som format hans religiösa identitet kunde alltså 

inte bibehållas under den sekundära socialisationen. Hans strategi blev istället att ta avstånd 

från den katolska kyrkan. Resterande informanter blev illa berörda av det som hände. Dock 

koncentrerar de ilskan till individerna som utförde brotten och menar att det fortfarande finns 

många goda präster. Mina äldre informanter underströk flera gånger att de skyldiga till 

brotten var onda individer och att kyrkan därför inte var den största skuldinnehavaren. Detta 

skiljer sig ifrån vad the Ferns Report fastslår (Murphy, Buckley och Joyce, 2005) . I den 

riktas kritiken och skulden mot kyrkans auktoriteter samt kyrkan i Rom som misslyckats med 

att utbilda präster angående barnmisshandel (Murphy, Mangan och O’Neill, 2009). Några av 
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informanterna nämnde kyrkliga auktoriteter men lade som nämnts den största skulden på de 

enskilda förbrytarna, vilket är en position som också anförs i Commission of Investigation, 

Report into the Catholic Archdiocese of  Dublin (Murphy, Mangan och O’Neill, 2009) En av 

de yngre informanterna anser att det tillhör det förgångna och därför inte påverkar hennes tro.  

 

Informanternas strategi gör att både katolska kyrkan och prästerskapet kan behålla sitt 

förtroende hos mina informanter och de äldres katolska identitet har inte påverkats något 

nämnvärt. Berger menar att om individer går emot bestämmelserna i den objektiverade 

världen kan de stämplas som galningar som strävar mot den sociala ordningen (Berger, 

1990/1967:24). På detta sätt får förövarna skulden i större utsträckning än någon annan då det 

är de som begått moralbrott i den sociala ordningen. Inglis anser att prästskandalen har varit 

en avgörande faktor för det minskande förtroendet för kyrkan (Inglis, 1998:241) vilket inte 

visade sig vara fallet bland mina informanter. Däremot anser flera av mina deltagare att 

många katoliker har fått minskat förtroende för kyrkan. 

 

Samtliga informanter har åsikter kring några av de rådande katolska bestämmelserna. Berger 

menar att den legitimerande strukturen måste kunna påminna även de vuxna socialiserade om 

svaren på deras frågor. Detta är ett måste för att den objektiva världen ska kunna fortlöpa 

(Berger, 1990/1967:31) I min undersökning visar resultatet att den katolska kyrkans 

legitimerande kraft minskat då mina informanter ifrågasätter flera aspekter av kyrkan. De var 

alla överens om att celibatet borde tas bort. Några ansåg att kvinnor borde kunna bli 

ordinerade och andra ansåg att äktenskap mellan homosexuella borde legaliseras. Även abort 

och preventivmedel togs upp av de yngre informanterna. Resultatet visar att informanterna 

vill ha en förändring av kyrkan, i synnerhet av de gamla traditionella reglerna som länge varit 

utmärkande för katolicismen. Berger skriver att sådana ifrågasättanden kan uppstå när 

individer från en specifik social ordning möter andra strukturer. Han menar att när individer 

intar kunskap om andra legitimeringar förlorar den rådande strukturen sin kontinuitet (Berger, 

1990/1967:46). Det uppstår alltså en konkurrens mellan flertalet plausibilitetsstrukturer. Detta 

gör att individerna inte längre tar den sociala strukturen de tillhör för given och dess monopol 

i samhället ifrågasätts (Berger, 1990/1967:151). Inglis menar att den katolska kyrkans 

monopol på moralen i samhället har fallit sönder då irländare inte längre ser relevansen i 

många av kyrkans läror (Inglis, 1999:242) Några av mina informanter ifrågasatte exempelvis 

katolska kyrkans användande av Bibeln då de anser att den används felaktigt och alldeles för 

bokstavligt. På grund av sekularisering och pluralismen i dagens samhälle får individer ta del 
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av många olika religiösa (och icke-religiösa) rörelser, vilket kan resultera i ett ifrågasättande 

av den rådande fasta strukturen. Margaret berättar att hon inte förstår varför kvinnor inte får 

prästvigas då de får det i andra religioner:  

 

 I think they should and the day will come when they have to and I don’t see why not, they have them in 

other religions and they are just as good. They’re the same they’re just as good as any priest, any male 

priest (Margaret intervju, 22 mars). 

 

Hennes kunskap om kvinnliga präster inom andra religioner gör att hon börjar ifrågasätta den 

aspekten av kyrkan. De övriga informanternas ifrågasättande kan förstås på samma sätt. 

Exempelvis berättade Connor att anglikanska präster anställs inom den katolska kyrkan på 

Irland trots att de är gifta. Insikten om att andra religiösa rörelser har kvinnliga präster, präster 

som ingår äktenskap, tillåten abort samt samkönade äktenskap gör att socialisationen, och 

därigenom reproduktionen av den objektiva verkligheten, försvåras. Istället för att den 

legitimerande kraftens regler accepteras som naturliga ifrågasätts de av mina informanter, 

både de vuxna och de yngre. Den katolska kyrkans legitimering blir inte längre tillräcklig 

utan individer söker sig till andra eller egna uttryck för att få svar på sina frågor. Detta är 

fallet bland några av mina informanter som numera identifierar sig som kristna istället för 

katoliker och samtliga anser att en förändring av kyrkan fordras. Hos mina informanter är 

kyrklig praktik inte längre är central, trots deras bakgrund. Mina informanter ifrågasätter 

flertalet av kyrkans läror angående moral och sexualitet. I synnerhet de yngre talar just om 

förändring av abort och preventivmedelsfrågor samt förbud mot samkönade äktenskap.  

 

7.3 Levd religion 

För att undersöka individers personliga religiositet med alla dess olika element måste man 

rikta fokus på alla aspekter. McGuire skriver:”…when we consider all these aspects of 

individual religiosity and spirituality, we discover that they rarely resemble the tidy, 

consistent, and theologically correct packages official religions promote” (McGuire, 

2008:17). Att studera levd religion är alltså att separera individers religiösa uttryck från den 

institutionella religionen och dess dogmer och praktiker. Mina informanter ogillar flera av 

katolicismens läror vilket har konsekvenser för hur de utövar sin religion. Av denna 

anledning behöver vi studera deras egna religiösa praktiker såsom de ser ut utanför kyrkan. 
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Individers religiositet behöver således inte nödvändigtvis passa in i teologiska ramar utan kan 

innehålla utvalda delar av andra religiösa uttryck. Denna blandning kallar McGuire för 

hybridreligion. Hybridreligion innebär att individer skapar sin egen eklektiska blandning av 

praktiker och föremål som fungerar i deras vardagsliv och kontext (McGuire, 2008:47-48,98). 

Även Hervieu-Léger har noterat i sin forskning att individer idag anpassar sin religiositet efter 

de behov som finns för att den ska ha relevans i deras vardagliga kontext. Religiositeten 

förändras och formas om när det behövs och hon menar att detta är symptomatiskt för 

moderniteten (Hervieu-Léger, 1990). McGuire är dock av den meningen att detta utformande 

av religiös praktik inte är exklusivt för moderniteten utan har funnits under lång tid (McGuire, 

2008:50). Bland mina informanter finns tecken på att religiositeten formats för att just passa 

in i vardagen. I exempelvis Margarets vardagsrum fanns en stor bild av Jesus och snett till 

vänster under den fanns hennes personliga meditationshörna. Här fanns en blandning av 

religiösa symboler med ministatyer av både Jesus och Buddha, olika änglar och en haschpipa 

hon fått i present av sina barn. En av informanterna som ansåg sig uppvuxen som katolik 

visade sig tro på karma och identifierade sig numera som kristen.  

 

Den religiösa praktiken i levd religion handlar ofta om att få hjälp med vardagsproblem 

såsom barnafödsel, ekonomi och arbetslöshet. Vardagsreligiositeten återfinns alltså lika ofta i 

individers personliga och dagliga rutiner och erfarenheter som innanför kyrkans väggar: 

 

Individual religious commitment is evidenced less by avowed commitment to and anticipation in the 

activities of religious organizations than by the way each person expresses and experiences his or her 

faith and practice in ordinary places and in everyday moments (McGuire, 2008:213). 

 

I mina intervjuer framkom tydliga exempel på praktiker som informanterna menade utgjorde 

en del av deras religiositet i vardagen. Rutinerna utfördes ofta i hemmen under vardagens 

ärenden vilket länkade samman det heliga med deras hem. Exempelvis bads vissa böner för 

familj och vänner samtidigt som hemmet städades eller vid köksarbete. För de flesta 

informanterna var egna praktiker, att leva ett bra liv och böner viktigare än att besöka mässan. 

Två av mina informanter menar att de genom uttryck som Gud och Jesus förde in religionen i 

vardagen. Deras medvetet valda vokabulär var alltså del av deras religiositet. Dessa praktiker 

skulle förmodligen inte räknas av den officiella religionen som förespråkas men är centrala 

för mina informanter. De anser inte att mässan är ett måste för utövandet av religion vilket 

pekar på att det är den levda religionen, inte den lärda, som anses viktigast bland mina 
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informanter. Vidare är medmänsklighet kärnan för majoriteten av mina informanter. Att leva 

som en god katolik eller kristen står i centrum. Det är endast prästen Connor bland mina 

informanter som nämner att kärleken till Jesus och kyrkan har högst prioritet. Här får inte 

glömmas bort att han är det teologiska språkröret för församlingen vilket möjligen gör att han 

svarar på ett sätt som han tror är förväntat av honom. Symboler av Jesus återfinns hos flera av 

mina informanter men mer som en länk till Gud eller en påminnelse, de är alltså inte bundna 

till den kyrkliga dogmatiken. Den levda religionen bland majoriteten av mina informanter 

skiljer sig från den som prästen förespråkar. Således sammanfaller den inte med den lärda 

religionen. 

 

McGuire skriver att de som praktiserar levd religion ofta har ett personligt förhållande till en 

högre makt som anses ha förmågan att bokstavligen hjälpa dem i deras liv. Bönerna liknar ett 

personligt samtal och förväntas bli hörda och besvarade. I gengäld visar individerna 

tacksamhet (McGuire, 2008:82).  Detta personliga förhållande till en högre makt återfinns i 

min undersökning. Många av informanternas böner liknar ett personligt samtal och i många 

av fallen förväntas hjälp från Gud, hjälp som måste bemötas med tacksamhet. För de äldre 

informanterna och även en av de yngre förekommer traditionella katolska böner men ett 

gemensamt drag för alla informanter är just det personliga samtalet. Paul förklarar att det 

oftast sker när han är på egen hand och han uppfattar det som en konversation: 

 

I wouldn’t sit down and hold my hands together and pray in that kind of way but I think and talk in that 

kind of way in my head I think. Yeah a conversation yeah. I’d be on my own in that kind of way when I’m 

just walking around town or whatever and I’d pass the cathedral I’ll start thinking about it, that kind of 

way. So I’d be on my own thinking (Paul intervju, 24 mars). 

 

 I de flesta fall handlar bönen om att få hjälp med saker i deras vardagliga kontext. Många av 

bönerna handlar om hjälp med vardagliga materiella ting, såsom examinationsresultat, arbetet 

och familjen. En av informanterna bad alltid Gud om hjälp när det var dags för hans kor att 

kalva. Han menade att Gud på något sätt alltid befann sig i hans tal och tankar under en vanlig 

dag. Några av informanterna valde att använda sig av kors vid dessa bönetillfällen. Ett 

gemensamt drag för informanterna är att visa tacksamhet och att de oftast ber i sina tankar 

direkt till Gud. De flesta kallar bönen för samtal i huvudet, en konversation som kan inträffa 

närsomhelst, varsomhelst. Vissa informanter ägnar sig enbart åt en konversationslik bön 

medan andra kombinerar detta med traditionellt katolska böner.  
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McGuire talar om spirituellt helande som vanligt förekommande i levd religion trots att den 

officiella separationen mellan religion och vård ägde rum för länge sedan på flera håll i 

världen. Idag bemöts det ofta med skepsis och klassas av många som skrock (McGuire, 

2008:119-120). Min undersökning visar att flera av mina informanters levda religion 

innehåller spirituellt helande, i synnerhet hos de deltagare som reser till Lourdes. En av mina 

informanter som varit där flera gånger åker dit just för att hjälpa de svårt sjuka att bli friska. 

En annan har försökt lära sig spirituellt helande med hjälp av en högre existens och läser den 

sortens litteratur. Samma informant åkte även till Lourdes för att försöka läka cystor som 

nästan gjorde henne stum. Alla informanter förutom en har varit i Lourdes vid något tillfälle 

och visar tydligt på att tron på andligt helande är återkommande i min undersökning. 

 

McGuire fastslår vikten av att inte höja kyrkligt accepterade religiösa praktiker över 

individuella uttryck. En högre existens behöver inte vara en del av den religiösa individens 

vardag. Istället kan andra praktiker och uttryck vara en del av dennes levda religion. Hos 

mina informanter förekom olika praktiker som inte innefattade en högre existens men som de 

ansåg som religiös praktik. En av mina informanter berättade att hon skickar textmeddelanden 

till människor där hon uttrycker sin kärlek. Detta ansåg hon var en del av hennes religiösa 

praktik. Samma informant plockade även fram viktiga fotografier för att röra vid dem när hon 

var orolig över något. Hon menade även att välgörenhetsarbete kunde få henne känna sig 

fantastisk och betydde mer än böner. Enligt en av de yngre informanterna var positivt 

tänkande en del av hans religiositet. Att inte stressa upp sig utan lita på att allt kommer att 

ordna sig var viktigt religiöst beteende för honom. Dessa exempel pekar på att religiösa 

praktiker inte nödvändigtvis behöver inbegripa en högre existens. På grund av hur vår syn på 

religion har sett ut har dessa uttryck varit osynliga i undersökningar av religiös praktik.  

 

I levd religion, idag såväl som på medeltiden, handlar den religiösa praktiken mycket om att 

få kontakt med helighet och nyttja den i vardagen. Att föra in det heliga i vardagen på ett eller 

annat sätt är, och har länge varit, centralt i levd religion (McGuire, 2008:50). McGuire menar 

att det är viktigt att komma ihåg att många betydelsefulla religiösa rutiner utförs i hemmets 

dagliga bestyr (McGuire, 2008:107). Materiella objekt är viktiga då de kan tjäna som en länk 

till en högre existens. Objekten kan även symbolisera viktiga förhållanden och erfarenheter 

samt fungera som identitetsmarkering (McGuire, 2008:84-85,78). Hos mina informanter var 

det tydligt att deras religiösa föremål var länkar till det heliga då de observerade dem, kände 
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på dem, bar dem med sig eller såg dem som en påminnelse om Gud. Vissa av mina 

informanter använder sina radband för att öka sina resultat i vissa vardagsuppgifter. Dessa 

religiösa föremål tjänar som en symbol för mina informanters syskonförhållande, särskilda 

minnen eller vänskap. Margaret nämner att hon tänder flera ljus i hemmet för att känna sig 

trygg och skrämma iväg vinden. Informanterna för alltså in det heliga i sina vardagliga 

bekymmer med hjälp av olika föremål för att lösa eventuella problem. Några av 

informanterna hade religiösa föremål som tjänade som en påminnelse om en särskild person 

eller erfarenhet. Margaret var mycket fäst vid sitt träkors inhandlat i Lourdes som hon 

använde vid bön. Hennes hem var fullt av många traditionella symboler från den katolska tron 

såsom statyer av helgon och jungfru Maria. Att använda ordet Gud i vardagen för att be om 

hjälp med vardagliga ting förekom också.  

 

Under mina observationer framkom att hemmen pryddes av flertalet religiösa föremål som 

informanterna menade påminde dem om Gud, en särskild person eller en erfarenhet. Flera av 

föremålen var inköpta i Lourdes, antingen av informanterna själva eller av en familjemedlem. 

De hade ett högt religiöst och sentimentalt värde vilket McGuire menar ofta är fallet då objekt 

är centrala i levd religion (McGuire, 2008:78). Hos de äldre informanterna återfanns flera 

typiska katolska symboler såsom krucifix och statyer av Jesus, Maria och olika helgon. Dessa 

tjänade i många fall som katolska identitetsmarkörer trots att det inte alltid stod klart för 

informanterna vad de olika föremålen betydde. 

 

Om vi fokuserar på den levda religionen ser vi att mina informanter inte är bundna av kyrkan 

utan att mycket av deras religiositet hör hemma i deras vardag och subjektiva praktiker. 

Berger menar att sekularisering handlar om den institutionella religionen som drabbas av en 

nedgång men att den individuella religionen inte nödvändigtvis har minskat utan fortfarande 

är stark. Kyrkans makt i olika politiska områden minskar men detta gör inte att individers 

religiösa praktiker försvinner (Berger, 1990/1967:3). Mina informanter utgör en del av denna 

typ av sekularisering då deras individuella religiositet och egna praktiker utanför kyrkan inte 

visar tecken på en minskning. Även Hervieu-Léger argumenterar för att katolicismen håller 

på att anta en ny form för att passa i dagens samhälle (Hervieu-Léger, 1990). Också Inglis 

poängterar att den kyrkliga praktiken minskat men att den nödvändigtvis inte behöver ha 

minskat på det individuella planet (Inglis, 1998:241-242). Detta återspeglas i min studie där 

mina informanter inte är låsta av den officiella religionen utan pusslar in en högre existens i 

sitt vardagsschema. Flera av mina informanter betonade att de inte alltid har tid med mässan 
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på grund av arbete och familj. Här kompletterar de utebliven mässa med böner och ett bra 

leverne, ett exempel på ett nytt religiöst uttryck Hervieu-Léger talar om (Hervieu-Léger, 

1990). Mina informanter väljer vissa delar av katolicismen men avstår från andra 

bestämmelser samtidigt som de självständigt utvecklar religiös praktik efter behov, det 

McGuire kallar hybridreligion (McGuire, 2008:47).  

 

Berger skriver om en individualisering där den privata religionen utvecklas av individers 

preferenser och egna val (Berger, 1990/1967:133). Även Hervieu-Léger talar om en ny och 

pågående individualisering (Herveiu-Léger:1990). Frågan är dock om detta sätt att utöva 

religion är nytt eller om det har funnits under lång tid men har varit osynliggjort för 

forskning. Intresse och fokus av forskare som länge florerat inom de teologiska ramarna och 

officiella dogmerna har helt enkelt osynliggjort den levda religionen. McGuire menar istället 

att religion som anpassar sig inte är en ny företeelse för individer utan snarare något nytt för 

forskarens ögon (McGuire, 2008:50). Några av mina informanter avvisar flera av kyrkans 

moralregler eftersom de anser att de inte har ett syfte eller känns rätt. Det sker alltså en 

individualisering och det moderna samhället och pluralismen påverkar den levda religionen.  

Informanterna väljer ut vissa aspekter och fogar samman en egen form av religiositet. Men 

religion som anpassar sig är dock inte något nytt utan något som förekommit under lång tid. 

 

8. Slutdiskussion 

Syftet med min uppsats var att undersöka hur den levda religionen ser ut på Irland. Jag ville ta 

reda på hur prästskandalen förhandlades av informanterna och vad de anser om den katolska 

kyrkan. Av resultatet framgår det att religiositet inte alltid handlar om att följa den officiella 

religionen. Sällan ser den levda religionen ut som den lärda dogmatiken. Därför kan inte 

individuell religiositet på bästa sätt förstås genom att undersöka hur involverade individer är i 

kyrkliga organisationer. Istället gör vi det bättre genom att studera varje individs upplevelser 

och egna religiösa uttryck i den kontext de befinner sig i.  

 

Av flertalet forskare framgår det att katolicismen, både på Irland och i Europa, håller på att ta 

en ny form. Forskningen visar att katoliker inte längre är lika bundna av kyrkopraktik eller 

kyrkans moraliska regler. Men den visar även på att religiositeten lever kvar på den 

individuella nivån. Exempelvis pekar Inglis forskning på en pågående sekularisering och att 

Irland visar tecken på en låg religiös praktik. Dock poängterar han att den personliga tron 
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kvarstår (Inglis, 2007:218). Precis som Berger påpekar behöver inte en sekularisering bidra 

till mindre religiositet. Snarare bidrar den till en minskad kyrklig religiositet men med en 

kvarstående subjektiv tro (Berger, 1999:3). Detta visade sig vara fallet bland mina 

informanter där mässans betydelse överskuggades av deras egendesignade praktiker. Genom 

mina intervjuer kan jag presentera en bild av hur mina informanter utövar sin religion. Dessa 

aspekter av religiositet som vi annars gått miste om har genom kvalitativa intervjuer gett en 

bättre förståelse av den vardagliga religionen där föremål, foton, minnen och småpratande 

med Gud i tankarna är olika uttryck för religiositet. Min undersökning visar att samtliga 

informanter i allra högsta grad anser sig själva religiösa, dock på sitt eget sätt. Deras religiösa 

uttryck har mer att göra med medmänsklighet, personliga böner i tankarna och viktiga 

föremål än exempelvis att delta i mässan eller bikta sig. Kyrkans dogmer och normer har inte 

alltid relevans i deras vardag vilket gör att informanterna kreativt skapar sin egen religiösa 

utövning. Deras religiösa praktiker centreras inte heller alltid kring en högre existens.  

 

Sociologisk forskning av religiositet som går efter en institutionell definition av religiositet 

kan ifrågasättas och behöver kontextualiseras med mer kvalitativ forskning. När dogmatik 

och tillhörighet till en kyrka räknas som högre eller riktigare än individuell tro riskerar de att 

göra levd religion osynlig. Forskning som baserar sina resultat på insamlad data kring 

kyrkopraktik kan inte ge en rättvis bild åt hur levd religion ser ut. Istället för att få kännedom 

om egensnickrade och individuella religiösa uttryck får vi istället ett resultat som pekar på 

nedgång av mässbesök och bikt. Pace redovisar statistik där tron har minskat. Frågan är dock 

hur pålitligt detta är då religiös praktik inte alltid har med tro på en högre existens att göra. 

Hans undersökning visar även på minskad kyrkopraktik men individuell praktik nämns inte 

(Pace, 2007:39). Slutsatser som baseras på sådan empiri kan ifrågasättas när mitt resultat visar 

på religiös praktik utanför kyrkans väggar. Sociologisk forskning baserad på statistik ser inte 

mina informanter samtala med Gud i tankarna eller skicka textmeddelanden till nära och kära. 

De ser inte heller Margaret meditera vid sin ”hybridhörna”.  

 

Vissa av informanterna har valt att identifiera sig som något annat än katoliker på grund av 

det ifrågasättande som startar när legitimeringen inte längre håller måttet. För en av 

informanterna handlade det mycket om skandalens uppdagande men för de flesta handlade 

det om vissa av kyrkans läror de inte längre förstod syftet med. Skandalen har alltså inte haft 

en avgörande påverkan av informanternas tro för mer än en av deltagarna då den istället 

hanterats med en strategi där skulden ålagts endast de skyldiga. Tack vare denna strategi har 
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auktoriteterna och kyrkan lyckats behålla sitt förtroende hos de flesta av mina informanter. 

Dock har deras sekundära socialisation inte lyckats föra vidare ett lika starkt katolskt habitus 

då ifrågasättande och krav på förändring av bland annat den katolska kyrkans äldsta läror 

uppstått. Pluralismen har gjort att de ifrågasätter kyrkans gamla regler samtidigt som de 

självständigt anpassar sin individuella religiositet för att den ska passa in i deras vardag. De 

har tagit till sig delar av den officiella religionen men låter sedan ljuset av den brytas i det 

”katolska prismat” för att reflektera andra religiösa uttryck och praktiker på andra sidan. I 

dagens samhälle med flertalet religiösa alternativ har mina informanter pusslat ihop ett eget 

religiöst paket som är relevant för dem i deras vardagliga sammanhang. En nedgång av 

kyrkans besökare är inget bevis på hur religiösa lokala katoliker är i en viss kontext i dagens 

irländska samhälle. Den levda religionen lever och frodas genom mina informanters egna 

praktiker, rutiner och viktiga föremål.  

 

9. Förslag till vidare forskning 

För att bygga vidare på denna undersökning hade ett längre fältarbete varit intressant att 

utföra. Att spendera längre tid i en församling skulle ge möjlighet till intervjuer med flera 

informanter samt att ge en chans att bland annat studera den sociala interaktionen under 

mässan och besöka församlingshem. Det hade även varit intressant att utföra samma studie 

men att göra urvalet på en annan plats för att se hur vardagsreligiositeten ter sig i exempelvis 

en storstad. Ytterligare ett alternativ skulle vara att utföra en liknande studie i ett land där 

separationen mellan kyrka och stat är mer påtaglig för att se huruvida vardagsreligiositeten 

liknar eller skiljer sig från mina informanter på den irländska landsbygden. 

 

10. Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att ge svar på frågor kring irländska katolikers levda religion på en lokal 

plats. Jag syftar även till att undersöka hur informanterna förhandlade prästskandalen samt 

hur de upplevde och ifrågasatte den katolska kyrkans läror. I uppsatsen har jag huvudsakligen 

använt mig av intervjuer som kompletterats med mindre observationer. Urvalet gjordes med 

hjälp av en gatekeeper som kontaktade mina informanter. Jag utgick från en församling och 

en kyrka av normalstorlek på landsbygden, ett val inspirerat av det lokala perspektivet. Efter 

mina intervjuer och observationer transkriberades min insamlade data och fältanteckningar 

utvecklades. Med empirin på plats lyftes olika teman fram som visade på religiös praktik i 
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vardagen samt återkommande tankar och upplevelser av prästskandalen och den katolska 

kyrkan.  

 

I resultatdelen framgår att samtliga informanter har genomgått en religiös socialisation. 

Uppväxten och utbildningen har varit influerade av katolicismen. Den religiösa praktiken är 

levande i mina informanters vardag och samtliga anser sig som religiösa. De blandar 

traditionella praktiker såsom mässan med egna personliga böner och rutiner. Igenom det 

katolska prismat lyser alltså egenformade praktiker och religiösa uttryck. Den religiösa 

identiteten skiljer sig åt men majoriteten anser att medmänsklighet och bön är i centrum – inte 

mässa och bikt. Prästskandalen har påverkat den religiösa tron hos en minoritet men de övriga 

lyckades bibehålla sin tro genom olika strategier. Samtliga anser att den katolska kyrkan har 

flertalet aspekter som bör förändras. I synnerhet celibatet är ifrågasatt, även av 

församlingsprästen. Med hjälp av Meredith McGuires teori om vardagsreligiositet kan 

empirin om informanternas olika religiösa uttryck förklaras. Genom Peter Bergers teori om 

socialisation och sekularisering kan informanternas uppväxt och utvecklingen av deras 

religiösa förhållningssätt förstås. I analysen framkommer att egna religiösa praktiker, diverse 

objekt och konversationsliknande böner är centralt för mina informanter. I analysen lyftes 

resultatet in och bearbetas med hjälp av den teoretiska ramen samt tidigare forskning.  

 

I slutdiskussionen redogör jag för de slutsatser jag kommer fram till med hjälp av resultat och 

analys. Det min undersökning visar är att religiositet inte alltid passar in i teologiska ramar 

och understryker således vikten av att studera individens religiositet med hjälp av kvalitativ 

metod. Jag kommer även fram till att en stor skandal inte behöver påverka individers religiösa 

tro men att det finns ett växande ifrågasättande av den rådande kyrkan. Min undersökning 

visar även informanterna är del av den objektiva sekulariseringen Berger talar om där kyrka 

och stat separeras allt mer men att religiositeten lever kvar på det subjektiva planet (Berger, 

1999:3). Detta är tydligt i resultatet av min studie. 
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