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Abstrakt 

De nordiska länderna har en låg andel religiöst praktiserande individer i jämförelse med i stort 

sett resten av övriga världen. Religionen har liten betydelse för nordbornas dagliga liv. 

Kyrkobyggnader används vid övergångsriter men står i övrigt tomma veckans allra flesta 

dagar. Den ökade andelen människor som av olika anledningar lämnar sina länder och flyttar 

till detta sekulariserade samhälle möter en begreppsvärld som skiljer sig från den av 

religionen grundade. De möter ett samhälle som saknar de symboler, vanor och 

grundläggande rutiner som immigranterna har med sig. Vart de än rest på sin väg har de nått 

olika former av religiöst liv som genomsyrat de länder de passerat, men när de passerat 

gränsen till de nordiska länderna blev det annorlunda. Hur fyra medelålders kvinnor med 

ursprung i olika världsdelar anpassar sig till ett samhälle med en främmande religiös 

begreppsvärld är föremålet för denna studie. De har intervjuats och resultatet talar för en 

ontologisk otrygghet för immigranter samt att frågeställningen föll tillbaka på intervjuaren 

och frågeställningen om vem som är annorlunda. 

Det som visade sig var att det är skandinaverna som är annorlunda. De upplevs öppna i sinnet, 

vänliga och är ett föredöme vad det gäller rättvisa och jämlikhet men använder inte religionen 

som rättesnöre i livet. Immigranter upplever en svårighet att förstå hur etik och moral kan 

upprätthållas utan Gud. 

 Sökord: sekularisering, sekularism, anpassning, fenomenologi, migration 

 Inledning 

Här väcktes intresset för ämnet till uppsatsarbetet: 

Under ett fördrag av islamolog Jan Hjärpe på Osby Bibliotek hösten 2014, ställdes frågor till 

honom hur han såg på religiositetens utbredning i vårt land med tanke på migrationen från 

länder där religiositeten ser annorlunda ut än i Sverige. Församlingens åhörare uttryckte 

farhågor att det i Sverige praktiserades alltmer religion, och framförallt andra religioner än 

den kristna. Jan Hjärpes svar på detta, var att det efterhand sker en utspädning av religiositet 

vid migration till ett sekulärt samhälle. Inledningsvis praktiserar invandraren sin religion 

något ihärdigare som ett led i att behålla sin identitet och för att uppleva samhörighet med 

likasinnade men barn till invandrare har en tendens att bli mindre religiösa. 
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Även Anders Lundberg (2011) antyder ett liknande förhållande där han nämner 

undersökningar (Hanne Bang 1990) där andra generationens invandrade kroatiska 

medborgare, är mindre religiösa än sina föräldrar samt att svensk-ungrares religiösa 

engagemang är lägre än hos ungrare i hemlandet (Eva Hamberg 2000). Svenska katolska 

kyrkan har färre dop, konfirmationer och vigslar än i övriga Europa och dess roll är begränsad 

på flera plan om man jämför med andra länder (Lundberg 2011, s.242).  

Problemformulering: 

Varje människa är genom arv, kulturellt och socialt återskapande av vardagslivet förankrad 

både i nuet och även av dåtida situationer och händelser. Förståelse för sina medmänniskor 

sker genom den gemensamma inställningen att de kunskapslager som det kommuniceras 

genom har samma kollektiva betydelse för dem inom samma tillhörighet (Schütz 2002, s.95). 

Varje ord, mening eller gest är produkter av tidigare erfarenheter, arv och samlade 

livsupplevelser. Gemensamma avlagringar inom en kultur medför att mötet med en okänd 

värld får det förgivettagna att inte längre framstå som gångbar kunskap. Tvivel, utanförskap 

och otrygghet skapas i gränssnittet av mötet mellan individer med olika samhällsbakgrunder. 

Kunskaper om samspelet mellan människa och samhälle kräver djupare insikt i takt med 

globalisering, sekularisering, invandring och ökad omflyttning. Den samexistens som 

mänskliga samhällen erbjuder kräver förståelse av integrationsprocesser och konfliktlösning. 

Socialiseringsprocessen löper normalt sett på av sig självt men med den ökade mångfald av 

förståelsehorisonter som den senmoderna människan har att välja på är kännedom om 

utvecklingen och hur dessa processer sker, ett stöd i förloppet (Glavind Bo 2014, s. 18).  

Forskningsfrågan: 

Undersöka immigranters upplevelse av mötet med ett sekulariserat samhälle.  

Syfte:  

Förstå hur en individ upplever sin nya miljö 

Frågeställning: 

Hur uppfattar dessa människor det sekulära samhället?   

Sker det en anpassning och hur ser den ut?  
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Intervju som metod. 

Genom att samtala med personen försöker forskaren förstå informantens levda värld. Att 

interagera genom tal mellan personer har i alla tider varit ett sätt att skaffa sig information och 

systematisk kunskap. Samtalet har formen av en intervju där forskaren ställer frågor som ska 

leda informanten till att berätta om det fenomen som forskaren önskar fördjupa sig i. Samtalet 

rör vardagslivet och informantens livsvärld som genererar vardagskunskap, vilken forskaren 

senare använder professionellt i sin forskning (Brinkmann & Kvale 2014, s.23).   

Informanterna i denna studie är alla födda i ett annat land. De talar svenska och de lever alla i 

Sverige men ingen av dem har svenska språket som modersmål. Kommunikationen kan inte 

ses som okomplicerad då informanterna kommer från olika delar av världen (USA, Ghana, 

Palestina, Kroatien) och har en annan språklig kultur än intervjuaren. Tre av informanterna 

hade ett annat språk än svenska som modersmål och den fjärde var tvåspråkig och talade både 

svenska och kroatiska. Intervjun utfördes på svenska vilket utgjorde ett visst språkförståeligt 

hinder.  

Tre av informanterna visade med stor tydlighet att de saknade beskrivande ord på svenska för 

att kunna besvara frågorna på ett så utförligt sätt som de hade önskat. Med anledning av detta 

har stor vikt lagts vid tolkning av deras kroppsspråk, pauser och mimik vid transkriberingen.  

Språket, eller snarare bristen på att förstå det svenska språket kan leda till maktobalans i 

intervjusituationen då informanten upplever ett tillkortakommande inför intervjuaren. Denna 

aspekt finns också med vid tolkningen av materialet. Kroppsspråk, betydelsen av ord, gester 

och ljud tillsammans med språkliga normer kan skapa osäkerhet i intervjusituationen och i 

den senare tolkningen. Intervjuaren kan ha svårt att skaffa kunskap inom de främmande 

kulturer informanterna kommer ifrån vilket kan leda till sociala och språkliga 

förståelseproblem (Brinkmann & Kvale 2014, s.185). 

Etiska aspekter 

Informanterna bestämde platsen för intervjusituationen och två av dem valde sina 

arbetsplatser och de övriga två valde sina egna hem. De har informerats om 

tillvägagångssättet med inspelning, transkribering, tolkning och att intervjuerna senare 

raderas, både det muntliga och det transkriberade materialet. De har även informerats om att 

de kan avbryta samtalet närhelst de önskat detta. Samtliga har varit välvilligt inställda till att 

hjälpa till och ställt upp genast då frågan framlades.  
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Den kvalitativa forskningsintervjun skiljer sig på många sätt från spontana diskussioner och 

samtal.  Ett normalt samtalsutbyte innehåller ofta också ett antal frågeställningar och är en 

viktig del i att öka förståelsen mellan de interagerande. Vid en forskningsintervju kan det 

infinna sig en maktobalans. Forskaren har ett övertag som på olika sätt kan påverka samtalet 

och som det är viktigt att ha i åtanke vid hanteringen av situationen och det kan komma att 

behövas ta hänsyn till under resans gång. Obalans uppstår eftersom intervjuaren har tagit 

initiativet till samtalet, har vetenskaplig kunskap i ämnet, formulerat frågeställningarna i 

förväg och bestämmer hur och när samtalet ska påbörjas respektive avslutas. Dialogen är 

ensidig då informanten endast svarar på frågor och sedan överlämnar rätten till tolkningen helt 

åt forskaren, som har möjligheten att lägga in andra perspektiv på materialet än vad 

informanten förstått att det skulle användas till. Denna maktobalans kan vara oavsiktlig och 

ske även om forskaren är medveten om den under arbetets gång. Denna obalans kan påverka 

resultatet genom att informanten anpassar sitt svar efter vad denne tror att forskaren vill höra. 

Informanten kan också undanhålla material eller bli ovillig att svara (Brinkmann & Kvale 

2014, s.52).  

En kvalitativ forskningsintervju kommer att ta plats i någons livsvärld och genom en för 

ändamålet avsedd frågeteknik ska informanten beskriva sina upplevelser av religiositet i ett 

sekulariserat land. Det är en allmänt hållen fråga och det finns ett värde i att låta informanten 

beskriva sina upplevelser så fritt som möjligt. 

Vissa grundstrukturer finns med i frågeställningarna, som fokus på en religiös bakgrund och 

migrationen till ett sekulärt samhälle. Informanten ska inte styras i sin berättelse och forskaren 

uppgift är att plantera sitt ämne omsorgsfullt hos informanten för att få en så personlig och 

beskrivande berättelse som möjligt. Detta förhållningssätt kan falla inom ramen för vad som 

anses vara ett fenomenologiskt arbetssätt inom kvalitativ forskning (Brinkmann & Kvale 

2014, s.44). 

Egen reflektion: 

Intervjun med individer från ett annat land, som har ett annat språk och en annan kulturell 

bakgrund visade sig vara svårare än förväntat. Det är inte bara språket som utgjorde ett hinder 

till förståelse, utan även stora skillnader mellan förståelsehorisonterna. Beröringspunkterna 

för en stor del av den gemensamma förståelsen sammanstrålar då informanterna påbörjar sitt 

liv som främlingar i den svenska kulturen. Det är hela individens levda liv som kommer upp 

till ytan och ger sig till känna då den speglas i ett nytt sammanhang. 
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Det är inte den kosmiska tiden som utgör ett avstånd mellan förståelsehorisonterna utan 

snarare den inre tiden, la dureé. De inre avlagringar av kulturella filter och normer som 

främlingen bär med sig utgör ett större avstånd vid tolkningen av verklighetsupplevelsen än 

det geografiska avståndet och klocktiden.  

Vid transkribering skrevs inledningsvis ett dokument med noggranna anteckningar där pauser, 

miner, kroppsspråk och gester noterades, för att beskriva svaret så korrekt som möjligt då den 

tysta kommunikationen är en kommunikation i sig som lämnar information på sitt sätt. För att 

kunna arbeta med intervjuernas fakta, skrevs de sedan om till ett innehåll där vikten lades vid 

att beskriva vad informanterna menade och vilket svar de ville förmedla. Denna tolkning 

innebar att ord lades till för att fylla ut meningar som ej varit fullständiga på 

bandupptagningen men med en tolkning av sammanhang, mimik, pauser och gester kunde ges 

en betydelse som var av vikt för resultatet.     

Urval 

De fyra kvinnliga informanterna valdes ut med den gemensamma nämnaren att de hade rötter 

förankrade i land utanför de nordiska länderna. En kvinna är född och uppvuxen i Ghana och 

gift med en man från samma land, en kvinna var född i USA och flyttade till Sverige vid 13-

års ålder och är numera änka efter en svensk man, en kvinna är född och uppvuxen i Palestina 

och gift med en svensk man. En fjärde kvinna är uppväxt i Sverige med föräldrar som 

emigrerat från Kroatien under 1960-talet och är gift med en kroatisk man. Kvinnorna är i 

åldrarna 40 – 51 och har två eller tre barn var. Informanterna har på ett eller annat sätt 

kopplingar till författaren men är inte direkta vänner. Kopplingar som skola, gemensamma 

bekanta eller kontakter via arbetsplatser. Samtliga kontaktades muntligt direkt eller via 

gemensam bekant.    

Egen reflektion:  

Vid urvalet fanns författarens förförståelse att informanterna skulle vara religiöst 

praktiserande, både i sitt gamla hemland och här i Sverige. Den egna förförståelsen var att 

”söka efter någon som praktiserar religion” vilket visade sig vara en fördom uppstånden av en 

naturlig inställning efter att vara uppväxt i ett sekulärt Sverige där det inte är en självklarhet 

att praktisera religion. En lärdom här var att de allra flesta praktiserar religion och har väldigt 

starka upplevelser av ritualer, vanor och rutiner kopplade till en gudstro som genomsyrat 

uppväxten. 
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Religionens starka ställning över jordklotet gjorde urvalet lättare då informanternas i samtliga 

fall kunde referera till omfattande religiösa funktioner under sin levnad. Här infann sig en 

ödmjukhet inför det fenomenologiska sättet att tänka och förhålla sig till det som visar sig 

utan att styra materialet med bakgrundskunskap.  

 

Fenomenologi: teori och metod 

Det fenomenologiska perspektivet är en aktuell filosofisk referensram vid kvalitativt 

intervjuande och även inom socialpsykologi. Här står medvetandet hos intervjupersonen och 

dess subjektiva upplevelser av sin livsvärld i fokus. Det essentiella i berättelsen framhävs, 

används vid analys och ligger till grund för resultatet medan förkunskaper, levda erfarenheter 

och schematiska antaganden sätts åt sidan. Den fenomenologiska sociologin undersöker 

vardagslivets trivialiteter och tillskriver de förbisedda en stor betydelse i hur livsloppet skapas 

och hur individer lever sina liv (Brinkman & Kvale 2014, s.75). 

 Den moderna fenomenologins historia 

Grundaren till den moderna fenomenologin, Edmund Husserl, föddes i mitten av 1800-talet i 

Tjeckien. Han växte upp i en judisk familj, konverterade till evangelisk trosbekännelse i 

tjugoårsåldern och intresserade sig inledningsvis för astronomi och matematik vilket förde 

honom till Berlin. Här mötte han filosofen Franz Brentano som kom att inspirera den unge 

Edmund att ägna sig åt filosofiska problem. Hans övergripande insats var tankegångar och 

kritik mot förklaringar, som lutade sig mot olika ideologier och då även reduktionismen. Han 

uppmärksammade faran med att reducera teorier till schemata och kategorier med farhågor att 

själva katalogiserandet och bestämmandet skymde det som skulle undersökas och beskrivas. 

Det objekt som ska undersökas, ska undersökas fritt ifrån vetenskapliga teorier, förnuft och 

personliga åsikter. Det är fenomenen själva som ska visa vägen till hur de ska begreppsläggas 

genom den subjektiva levda erfarenheten som individen har tillgång till. Fenomenologin har 

således i den meningen inga fasta principer att använda vid forskning. Husserls fenomenologi 

kännetecknas av den yttersta formen av det rena medvetandet och han fick kritik för sin 

transcendentala fenomenologi som han såg som vägen till sitt mål – att nå ett slutgiltigt 

kunskapsfundament som inte byggde på metafysiska antaganden (Bengtsson 2013, s. 13-26).  
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En av dem som förde en del av Husserls teorier vidare var hans assistent Martin Heidegger. 

De båda hade dock inte samma syn på fenomenologin då Husserl stod för en 

kunskapsteoretisk syn och Heidegger såg den som en metod för att studera ontologi. Vad som 

skiljer Husserl från de som skulle komma att fortsätta med fenomenologiska studier, var att de 

fortsatte med en av Husserl inspirerad fenomenologi men utan hans rena medvetande och 

transscendentala perspektiv. Han har inte undersökt och använt begreppet livsvärlden på 

samma sätt som hans kollegor gjorde och i Frankrike förde Maurice Merleau-Ponty 

fenomenologin vidare med livsvärlden som utgångspunkt. Livsvärlden ansågs i högre grad 

vara grunden till vetenskapen eftersom allt material hämtas därifrån (Bengtsson 2013).  

Fenomenologi enligt Schütz 

Den österrikiske sociologen Alfred Schütz (1899-1959) är en av dem som starkt präglat 

forskningen om den sociala verkligheten. Han emigrerade på 1930-talet till USA vilket gjorde 

att hans teorier fick stor spridning i västvärlden (Bengtsson 2013, s.104).   

Enligt Schütz är vardagslivet en del av livsvärlden och för att vardagslivet ska fungera 

sammanbinds det av vanemässiga eller typifierade handlingar som hänger samman i en 

oupphörlig ström av omedvetna vanor och handlingssätt. Vardagslivet utspelas i omvärlden 

där vi lever i här och nu. Den kännetecknas av vardagstrivialiteter som vi inte lägger märke 

till eller ens reflekterar över. Det är den organiserade världen, som fanns innan vi existerade, 

som ett lager av tidigare erfarenheter och som förmedlas till oss utan att vi är medvetna om 

det via föräldrar och andra auktoriteter i vår uppväxt. De klassificeringar vi kommer att 

använda har lagrats i oss omedvetet. Omvärlden är den värld som vi kan nå med kroppen är 

också den som vi upplever som verkligast. Vardagslivets värld är organiserad efter tidigare 

erfarenheter som är förmedlade av traditioner som ger en kollektiv förståelsegrund som 

fungerar för att underlätta det sociala samspelet och sortera bort detaljer och som gör att 

vardagslivet fungerar automatiskt och oreflekterat. Gemensamma betydelser finns oberoende 

av individen i ett osynligt raster som omvärlden laddar med kollektiva betydelser både innan 

och efter individens levnad, såväl som under tiden. Detta kallar Schütz historicitet och är den 

gemensamma förståelsehorisont vilken människor handlar utifrån och räknar som gemensam 

med andra människor. Vi tar för givet att vi kan byta perspektiv med andra människor i vår 

vardag för att deras grundsyn är den samma som vår egen och vår aktivitet i vardagen präglas 

av en naturlig inställning där vi tar allt för givet utan att reflektera över det hela (Schütz 2002, 

s.94-99). 
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Schütz tar även upp olika tidsperspektiv som påverkar livsvärlden på olika sätt. Han beskriver 

klocktiden som en tidsdimension där vi uppfattar rörelser, den livlösa naturen och andra 

händelser som går att förhålla sig till genom den tillryggalagda sträckan i tid. Detta beskrivs 

som den yttre världen och den skiljer sig från den inre tiden, la durée, där alla upplevelser är 

sammanvävda med framtidsvisioner, nutida händelser och minnen från dåtid, som är den 

existentiella världen. Genom att använda kroppen, pendlar jaget mellan de två tidsbegreppen 

och utför arbetshandlingar i klocktiden och skärningspunkten här kan beskrivas som det 

levande nuet. Skillnaden mellan de två begreppen är att det som sker i den inre verksamheten, 

la durée, aldrig kan få juridiska eller moraliska konsekvenser i sig självt. Det som försiggår 

utan kroppens delaktighet stannar vid en tanke. Dessa kan inte ställas till svars på samma sätt 

som de handlingar som sker i det levande nuet, där kroppen utför en verksamhet som aldrig 

kan göras ogjord (Schütz 2002 s.89, s.117).  

De inre tidsperspektiven ingår i vardagens sociala struktur. Denna vardagsvärld föds vi in i 

och i denna är vi förbundna till andra människor via olika sociala relationer. Sociala 

handlingar involverar kommunikation och kommunikationen är alltid en handling av fysisk 

verksamhet. Det kan vara gester, miner, tal, symboler eller rörelser som utförs av kroppen. 

Kommunikation uppstår i det levande nuet. Genom kommunikationsprocesser berörs båda 

parterna genom sina inre tider likaväl som genom den yttre de fysiskt delar och på detta 

ömsesidiga sätt åldras de tillsammans. Kommunikationen beror på en sammanhållen bild av 

inre och yttre tid samt tolkningar av de fysiska yttringar som är en del i samspelet (Schütz 

2002, s.91). 

Det krävs speciella omständigheter för att vi ska omvärdera våra tidigare uppfattningar. Så 

länge det innevarande referensschemat fungerar tar vi världen för given och behåller den 

naturliga inställningen till motsatsen är bevisad. Människan fungerar till motsats mot 

fenomenologen som är vetenskapsman, på så sätt att hon sätter en parentes runt tvivlet om 

världens möjlighet att vara annorlunda än så som den ter sig (Schütz 2002, s.101).   

Schütz och främlingen 

Den ontologiska otryggheten inträffar då som-vanligt-tänkandet inte fungerar och individen 

tvingas reflektera över situationer, vanor och mönster som inte längre fungerar. En främling är 

en individ som kommer till en samhällsgrupp eller civilisation som är en annan än den 

ursprungliga. Individen försöker tolka kulturella mönster för att bli accepterad eller för att 

uppnå olika grader av gemenskap.  
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Främlingen är orienterad runt sig själv och söker element som kan tjäna hans syften av olika 

slag och graderar sin insats efter hur viktiga olika intressen är för honom. Var och en av dessa 

sammanhang har en enskild gemenskap som präglas av fastställda, både synliga och osynliga 

kulturmönster som främlingen måste uppfatta. Det handlar om värderingar, lagar, regler, 

etikettsregler och vanor som är förutsättningar för de sociala gruppernas gemenskap (Schütz 

2002, s.220).  

För främlingen kullkastas som-vanligt-tänkandet och nu-gör-videt igen och det ursprungliga 

systemet för hur vardagen fungerade är satt ur spel. En kris har uppstått när vanans flöde har 

brutits och tidigare gällande kulturmönster visar sig vara knutna till en annan kosmisk tid och 

plats. Främlingen har ingen del i den levande historiska traditionen och finns inte i hans egen 

biografi. Levnadssätten från hans tidigare förfäder eller auktoriteter finns inte med som 

ingredienser i hans sätt att förstå den nya världen och i en ny grupp lever han som en främling 

utan gemensam historia med de övriga (Schütz 2002, s.226).  

  

Ontologisk osäkerhet 

Ontologisk trygghet kräver att omvärlden, som den oreflekterade livsvärlden ska kunna 

besvara frågor av sig självt. Detta sker omärkt när vi interagerar med andra i vardagen och 

sker oreflekterat i den gemensamma omvärlden. Genom att upprepa mönster befästs 

handlingarna och skapar trygghet. Så bildas traditioner, vanor och mönster som ger ramar och 

strukturer i tillvaron. Ordningen skapas av det rutinmässiga. Med andra ord genom en 

kontinuitet av likartade ansträngningar och bildar en solid och trygg ontologisk verklighet. 

Denna kan dock för den enskilde individen rasa. Kroppsspråket kan omedvetet ge ett budskap 

som får tryggheten att brista och komplexiteten i den mänskliga kommunikationen får 

negativa konsekvenser (Glavind Bo 2014, s.84). För att kunna göra sig förstådd i ett annat 

land krävs mer än att lära sig språket. Det krävs en förståelse för humor, gester och hur 

indirekt kommunikation fungerar i det aktuella samhället. Koder ska kunna avläsas och det 

underförstådda ska kunna förstås (Glavind Bo 2014, s.38). 

Förståelsen för hur individer reagerar på det som inte är allmänt, vardagligt och automatiskt 

har även engagerat Irving Goffman som fördjupat sig i begreppet ”stigma”. Att vara främling 

är att inte vara förenlig med det vardagliga. 
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Härstamningsstigma är ett begrepp som Irving Goffman använder för att beskriva en individ 

som har en avvikande nationalitet, etnicitet eller religion. Detta är exempel på egenskaper som 

är stigmatiserande då de är oförenliga med de typifieringar som råder inom ett visst samhälle. 

Att egenskapen är stigmatiserande i ett sammanhang behöver inte betyda att den är det i ett 

annat. Det är andras värderingar och förväntningar som skapar ett stigma (Glavind Bo 2014, 

s.112). 

 

Religionens plats i det offentliga rummet  

Begrepp 

För att beskriva den i samhället minskade betydelsen av religion och religiösa institutioner 

och att utformning av samhälleliga organiseringar sker utan inverkan av religion, används 

termen sekularisering. Termen skiljs från ordet sekularism som är en ideologi. Den kan 

beteckna en politisk ideologi där staten aktivt motverkar religion som i Sovjetunionen. Den 

kan även användas för att förespråka neutralitet mellan olika religioner och dess anhängare 

eller en åtskillnad mellan kyrka och stat samt att anse religiositeten som en privat 

angelägenhet för den enskilde. Det finns ingen klar gräns mellan de båda begreppen utan de 

bör tolkas efter vilket historiskt sammanhang de används i och i vilken kontext (Bangstad 

2012, s.18-19).  

Begreppens historiska ursprung 

Begreppet sekularism introducerades år 1851 av britten George Jacob Holyoake (1817-1906). 

Han grundade The Central Secular Society och ingick i en gemenskap med flera andra 

utilitariska filosofer som ville skapa ett samhälle där etik och moral skulle bestämmas efter 

vad som kunde fastställas efter förnuftet, som var giltigt för det största antalet människor. De 

förståelseperspektiv som skapat tankarna är betydligt äldre men tankegångarna finns inte 

beskrivna och därför är det först på 1800-talet som fenomenet beskrivs, även om det efter 

omtolkningar av historiskt material kan påvisas att liknande tankesätt förekommit långt 

tidigare. Dock tyder ingenting på att sekularism varit dominerande i förmodern tid eller innan 

upplysningstiden (Bangstad 2012, s.24). 
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Samtida filosofer om sekularism 

Charles Taylor anses vara en av vår tids mest inflytelserika filosofer. Han är född i Kanada 

och är troende katolik och har varit starkt kritisk till konservativa uttryck från katolska 

företrädare. Charles Taylor talar om en förändrad syn av religion, som uppstått i ”västvärlden” 

de senaste århundradena. Det har tillkommit andra uppfattningar om människors plats och 

betydelse i världen än den religiösa. Detta är på sina håll en insikt som för samhällen som 

enbart grundats på religiös förståelse skakar om de ursprungliga fundamenten.  

Samhällen där det inte funnits några alternativ till att inte tro på Gud, öppnar upp ett 

perspektiv där allt är möjligt, både att tro och att inte tro. Monism har fått konkurrens av 

pluralism, som leder till insikten att det finns ett otal olika sätt att hantera grundläggande 

frågor som skapar ontologisk osäkerhet i människors liv. Det är inte längre accepterat att 

marginalisera individer som har andra former av förklaringar till sina tankar om världen. Att 

inte tro kallar Taylor ” exklusiv humanism”. Han menar att den har sitt ursprung i akademiska 

och intellektuella kretsar som tränger in i olika delar av samhällsstrukturerna. Den har blivit 

hegemonisk. Det innebär inte att religiös tro är otänkbar i det moderna samhället utan snarare 

är en förutsättning för en mångfald av trosuppfattningar (Bangstad 2012, s. 50).  

Jürgen Habermas följer Max Webers optimistiska syn på sekularismen och dess förmåga att 

sprida sig. Habermas liksom Weber menar att kristendomen ligger till grund för den 

kapitalistiska utvecklingen i västvärlden, trots att moderniteten sätter allt mindre tilltro till 

religionens inflytande och förpassar den ut i förskingringen. Han förmedlar en procedurell 

liberalism som innebär att staten ska förhålla sig så neutral som det bara finns utrymme för 

vad det gäller konkurrerande uppfattningar om ”det goda livet”. Efter terrorattacken i USA 11 

september 2001, ändrar han något på sina uttalanden angående religiositet och anser att 

sekulära samhällen ska se på religion på ett nytt sätt och inte som en ålderdomlig kvarleva. 

Han menar att den teori som påstod att moderniteten skulle tvinga undan religionen var 

felaktig. Han antar att det finns ett behov för människorna i det senmoderna samhället att 

finna mening, hopp och samvaro i det sekulära samhället och här är religionen det ultimata 

svaret för många människor. Samtidigt menar han att detta inte behöver innebära att 

lagstiftning, normer och liberala samhällsstrukturer grundas på religiösa och metafysiska 

föreställningar. De kan ha sina egna grunder.  
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Han pekar också på att det sekulära samhället inte får exkludera religion från offentliga arenor 

eftersom sekularismen då mister sin betydelse av att vara en sund tillväxtplats för reflektioner 

över alla åsiktsmässiga gränser (Bangstad 2012, s.80). 

 

Tidigare forskning 

Hur ser det ut hos oss - sekularisering och sekularism i Norden 

Religionssociologer har studerat det europeiska fenomenet och är intresserade av att försöka 

förstå skillnaderna mellan Europa och övriga världen. Europa skiljer ut sig genom sin höga 

grad av sekularisering även i jämförelse med andra kristna områden. Berger, Davie och Fokas 

söker i ”Religious Amerika, Secular Europe” för att finna orsaker till olikheten.  

En förklaring till varför det amerikanska samhället skiljer sig från den europeiska menar Peter 

Berger, är att Amerika tidigt kommersialiserades och synen på vad som betecknades som 

intellektuell skilde sig mellan de båda kontinenterna, där den amerikanska synen på 

intellektualitet härrörde sig till hur rik en individ lyckades bli. Entreprenörskap, hårt arbete 

och fokus på affärs-och produktutveckling var den amerikanska modellen för utveckling och 

framgång och likställdes med intellektualitet. I Europa utvecklades en annan form av 

intellektuella, där hög utbildning och djupa akademiska kunskaper med inriktning på 

forskning ansågs vara framgångsreceptet och här odlades olika filosofiska, ideologiska och 

samhällsorienterade funderingar framgångsrikt. De sekulära tankegångarna som spreds inom 

de intellektuella europeiska kretsarna nådde inte de amerikanska universiteten på allvar förrän 

på 1950-talet, vilket kan vara en del av förklaringen varför religiositeten fortfarande är hög i 

USA (Berger, Gracie & Fokas 2008, s.19).   

En annan religionssociolog Phil Zuckerman gör i sin bok ”Samfund uden Gud” en 

djupdykning i begreppen och tar pulsen på religiositeten i Norden ur sin egen förståelse som 

infödd amerikan. Det amerikanska samhället är ett av de mest religiösa länderna i den i övrigt 

välutvecklade ”västvärlden”. I USA tillskriver sig 75 % av befolkning att de tror på Gud och 

antalet kyrkobesök per invånare är hög. I övriga världen är religiositeten på de flesta håll 

större men USA sticker ut vad det gäller välutvecklade demokratier med en ovanligt hög 

religiositet och en tilltro till de vägval som görs inom politiken med hänvisning till gudomligt 

inflytande (Zuckerman 2008 s.14).  
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Zuckerman levde under ett och ett halvt år i Danmark för att studera religiositeten i Sverige 

och Danmark. Han menar att de skandinaviska länderna är de minst religiösa i hela världen 

och troligtvis de minst religiösa länderna någonsin. Han genomförde 150 nedtecknade 

intervjuer med informanter från alla samhällsklasser och yrkeskategorier, stadsbor, bybor och 

människor boende på landsbygden.  

Han gjorde undersökningen i egenskap av sociolog och menar att den lilla avkroken Norden 

och dess världsligt inriktade individer har varit föremål för alldeles för lite uppmärksamhet 

och forskning.Som sociolog kunde han jämföra de skandinaviska länderna med andra länder 

och konstatera att i Skandinavien var de sociologiska målen om ett gott liv bland de bästa i 

världen. Och detta utan att Gud fanns med som en central del av vardagen och samhället 

(Zuckerman 2008 s.16).  

 

Kulturreligion 

Zuckerman kommer i sin undersökning fram till att begreppet ” vara kristen” i de 

skandinaviska länderna inte behöver vara förknippat med en tro på övernaturliga 

föreställningar. Att vara kristen kan vara detsamma som att delta i de övergångsritualer och 

familjetraditioner som finns i samhället. Individen identifierar sig med historiska religiösa 

traditioner och tar del i religiösa handlingar för att tillhöra gruppen, inte för att den 

gemensamma nämnaren är en gudstro. Av en stor del av informanterna fick Zuckerman svaret 

på frågan varför de gick i kyrkan och deltog i övergångsritualer ”Det er så man gør” följt av 

en axelryckning. (Zuckerman 2008, s.174).  

Att betrakta sig själv som kristen, delta i kristna högtider, äta särskild mat vid speciella 

tidpunkter på året, gifta sig och döpa sina barn i kyrkan och att konfirmera sig är en naturlig 

del för del för många skandinaver. Det är en del av deras identitet.  

Och för de flesta är den kristna identiteten inte baserat på teologi. Svaret informanterna i 

många fall gav på frågan vad det innebar att vara kristen handlade sällan om Gud och Jesus 

utan mer om moraliska aspekter som hur man behandlar sina medmänniskor, att man ska vara 

hjälpsam, inte skada andra levande varelser och sörja för dem som har det svårt. Flertalet 

hänvisade till kärlek och att uppfostra sina barn med kärlek, omtanke och att lära dem rätt och 

fel, mitt och ditt som ett tecken på att de var kristna. Att säga sig vara kristen är att tillhöra 

dem i samhället som står för en människovänlig syn och omtanke.  
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Även synen på kyrkobyggnaden har hos övervägande delen av den skandinaviske 

befolkningen en stor kulturell betydelse. Kyrkan är en symbol för landet, dess historia, kultur 

och arkitekturen och akustiken uppskattas medan betydelsen att det är ett gudshus inte är 

särskilt stor. Som ett kulturdokument betraktas även Bibeln. Endast 3 % av svenskarna 

betraktar Bibeln som att vara Guds ord (Zuckerman 2008, s.182). 

Zuckermans undersökningar och resultat är intressanta då de kan ses genom ett filter som har 

en amerikansk förståelsegrund. Hans undersökningar grundar sig i att det samhälle han 

kommer från har något som alla andra också har, nämligen en gudstro. Hans forskning går ut 

på att undersöka hur informanterna tänker om sin religion eller avsaknaden av den. 

En annan fråga, nämligen varför de sekulariserade individerna tänker som de gör, har David 

Thunfjell (1973-) studerat. Han är religionshistoriker vid Södertörns högskola och har 

fördjupat sig på samma sätt och ställt frågor till ett stort antal svenskar. Hans förförståelse är 

motsatsen till Zuckerman, då Thurfjell är uppväxt i ett sekulärt samhälle. 

Hur sekulariserad är svensken 

Sverige är på många sätt ett av världens mest sekulariserade länder men bilden är inte helt 

okomplicerad. Fortfarande har Svenska kyrkan en särstatus bland olika samfund och Thurfjäll 

talar snarare om en förändrad relation än en skilsmässa mellan kyrka och stat i Sverige 

(Thurfjell 2015, s.19). Även om det är sextio år sedan det gick att säga upp sitt medlemskap i 

Svenska kyrkan, är fortfarande 66 % av svenskarna betalande medlemmar. Lojaliteten mot 

statskyrkan är stor och den höga siffran kan ha en koppling till den personliga identiteten då 

kyrkan står för historia, kultur och tradition och ses mer som en förlängning av det nationella 

medborgarkapet än en troshandling. Antalet kyrkobesök, dop och konfirmationer går stadigt 

nedåt och svenskarnas deltagande i livsriter tyder på ett minskat intresse av de kyrkliga 

ritualerna trots att medlemsantalet är förhållandevis stort (Thurfjell 2015, s.23).  

Vid undersökningar av svenskarnas tro på Gud visar det sig att förhållandevis många, strax 

över hälften av de tillfrågade år 2005 svarade jakande på frågan om de trodde på någon annan 

slags ande eller livskraft jämfört med de 23 % som sade sig tro på Gud. Detta talar för att 

svensken är allt mindre intresserad av den institutionaliserade kristendomen och att det är 

andra trosföreställningar som är dominerande då ateisterna i samma undersökning minskade 

och uppgick till 11 % (Thurfjell 2015, s.25).  
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Svenskarna är den minst traditionella befolkningsgruppen i världen gällande synen på 

gudstro, vikten av att lära sina barn religion, barns lydnad, nationalistiska känslor och respekt 

för auktoriteter. Samtidigt vurmar svensken för livskvalitet och självförverkligande som inte 

är kopplat till materalistiska värden. Intresse för välstånd, säkerhet och materiell rikedom 

värderas lågt medan individualism, relativism och sekulär rationalism är strömningar som 

bidragit till en livsåskådning bland svenskarna som benämns av vissa som protestantisk 

humanism och är en del i beskrivningen av de postkristna svenskarna (Thurfjell 2015, s.27). 

Varför Sverige har sekulariserats 

De gamla tankarna och berättelserna har förlorat sin betydelse i det postindustriella samhället 

och sekulariseringen har inte en orsak utan flera komplexa händelseförlopp som med 

svårighet låter sig förklaras som en sammanhållen bild.  

Den tidigare regerande förklaringen att modernismens välstånd, som av religionssociologer 

var den dominerande under 60-talet, skulle vara förklaringen till religiositetens försvinnande 

har övergivits för nya tolkningar. Detta skedde till stor del på grund av att teorin kunde hållas 

för sann när det gällde Europa men de amerikanska staterna uppvisade samma välstånd och 

utveckling men med en bibehållen hög religiositet (Thurfjell 2015, s.31). En klassisk 

förklaring inom de kristna organisationerna av en avtagande religiositet hos svenskarna är 

deprivationsteorin, det vill säga att religiösa handlingar och grundtankar tas till när människor 

behandlas orätt, kränks eller drabbas av fattigdom och orättvisor. Sveriges välstånd, 

långvariga fred och höga inkomstnivåer skulle tala för denna teori men den har kritiserats 

eftersom den bortser från de sociala nätverk och upprätthållande av de religiösa idéer som 

trots allt finns (Thurfjell 2015,s.33).  

En bidragande förklaring till varför svenskarna sekulariserats i stor utsträckning är hur 

religionskritiken fått fäste i svenskarnas förståelse av religionen. Den är sannolikt kopplad till 

den debatt som filosofen Ingemar Hedenius drog igång under 1950-talet där han gjorde ett 

gigantiskt angrepp mot kristendomen som lära och Svenska kyrkans maktposition i landet. 

Med draghjälp från Dagens Nyheter spred Hedenius sina tankar om kristendomen som 

förnuftsvidrig och argumenterade för orimligheten i de kristna trossatserna. Manegen för hans 

utfall var välkrattad genom tidigare uttalande från d´Holbach och de andra 1700-

talsateisterna.  
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Även Karl Marx såg på religionen likt en ”smärtlindring” som människorna tog till då de satt 

fast i ett människofientligt system och i en värld där frihet för individerna existerade skulle 

religionen försvinna. Marx kritiserade kristendomen för att främja det kapitalistiska systemet 

och har färgat de politiska vänsterfalangerna med sin kritik (Thurfjell 2015, s.92). 

En annan orsak till sekulariseringen i Sverige är feminismens starka roll i debatten. Svenska 

kyrkans motstånd till kvinnliga präster har bidragit till att individer med starkt feministiska 

värderingar har tagit avstånd från Svenska kyrkan samt traditionell religion generellt 

(Thurfjell 2015, s.108). Kvinnor har generellt en högre grad religiositet än män. I takt med att 

den kristna tillhörigheten minskar ökar en grupp av andligt verksamhet som religionsvetaren 

Christopher Partridge kallar ockultur. Denna verksamhet domineras av kvinnor och i 

begreppet inryms paranormala fenomen, alternativmedicin, healing, auror, reinkarnation och 

vurmandet av exotiska religioner samt kritik av traditionell religion. Fokus ligger inte sällan 

på upphöjandet av kvinnor, kvinnlig andlighet och självutveckling. 

Denna grupp individer svarar vid intervjuer på frågan om de tror på Gud så svarar de nej men 

de svarar ja på frågan om de tror på något annat (Thurfjell 2015, s118). 

 

Sammanfattning 

En generaliserande bild av svenskarna och deras religiositet visar att besöken i kyrkorummet 

och tron på Gud är låg, traditioner och övergångsritualer firas i kyrkliga sammanhang av 

kulturella skäl snarare än religiösa och svensken sätter stort värde på den personliga friheten. 

Svensken värjer sig mot auktoriteter och fokuserar på världsliga ting. Den traditionella 

kristendomen tappar anhängare till förmån för andra religioner eller livsåskådningar. 

Religiositeten har privatiserats och sker bortom offentligheten. I takt med att kvinnorna 

överger den traditionella kristna kyrkan ökar praktiserandet av andra andliga handlingar som 

benämns som ockultur.  
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Studien 

Presentation av informanter 

Kvinna 47 år född i Södra USA och flyttade till Sverige 1977. Gift med en svensk man och 

har tre barn mellan 25 och 16 år. Änka sedan 4 år. Tillhör Svenska Kyrkan men är inte aktiv 

där. Arbetar inom läkemedelsindustrin. 

Kvinna 51 år, född i Ghana och flyttade till Sverige för 15 år sedan. Gift med en man från 

Ghana och har tre barn mellan 23 och 13 år. Tillhör Pingstkyrkan. Arbetar som personlig 

assistent. 

Kvinna 40 år, född i Sverige av kroatiska föräldrar. Gift med en kroatisk man och har två barn 

som är 10 och 13 år. Är katolik och tillhör Katolska församlingen. Arbetar som 

högstadielärare. 

Kvinna 44 år, född i Palestina och flyttade till Sverige 2007. Gift med en svensk man och har 

två barn som är 7 och 13 år. Tillhör Svenska Kyrkan idag men är inte aktiv där. Arbetar som 

enhetschef inom hemsjukvården. 

  

Resultat/Analys 

Sociala avlagringar och ontologisk trygghet. 

Vid första anblick ser de fyra informanterna ut som om de anpassat sig väl till det svenska 

samhället. De symboler de kommunicerar med visar på en klädstil, frisyr och ett sätt att 

uppträda som passar väl in i det svenska samhället. De representerar medelklassen, lever i 

stabila ekonomiska sammanhang, har fast bostad, lever utan missbruk, psykisk ohälsa och 

uttrycker att de materiellt har det mycket bra. Deras uppfattning är att Sverige är ett oerhört 

bra land att leva i eftersom det sociala trygghetsnätet är stort och det varken förekommer krig 

eller misär. De arbetar, uppfostrar sina barn och lever, ur ett samhällsperspektiv, välordnade 

och i den nya tillvaron välanpassade liv. En stor trygghet i deras liv är vissheten att de kan ge 

sina barn en helt annan uppväxt än den de själva upplevt. Barnen kommer att få utbildning, 

arbete, hälsovård och möjligheten att växa upp i ett land utan krig och fattigdom.  

Levnadssättet skiljer sig på många sätt från de kulturer de är uppväxta i.  
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Denna undersökning visar att det i samtliga fall finns exempel på situationer där 

informanterna ifrågasatt sin naturliga inställning. Kulturkrockar har lyft upp det oreflekterade 

vardagslivet till en nivå i informantens medvetande där en omtolkning tvingas ske. Att 

använda kända kulturmönster är en försäkring i tillvaron där det tvivelaktiga blir självklart. 

Främmande kulturmönster utgör hemligheter och behöver avtäckas för att erövras och 

omvandlas till lättillgängliga självklarheter (Schütz 2002, s. 224).  

Informanternas upplevelse av hur svensken reagerar på informationen att de praktiserar 

religion belyser en kulturkrock som har legat omedveten i deras förståelsevärld eftersom 

religionen är en naturlig grundpelare för de flesta individer, både i deras hemland men även i 

de allra flesta andra kulturer. 

Informanterna möts av oförståelse vilket utgör en inte obetydlig del av att den ontologiska 

tryggheten rubbas. Den ontologiska tryggheten bygger på en tillit i tillvaron som ger individen 

en känsla av sammanhang i strömmen av medvetna och omedvetna händelser (Glavind Bo 

2014, s. 89). 

 Informanterna är alla uppväxta i kulturer där det religiösa utövandet och tillhörigheten är en 

stor del av hur de orienterar sina liv. I Sverige möts de av ett kollektivt oförstående och de 

allra flesta svenskar delar inte denna grundpelare i tillvaron med dem. Informanterna 

beskriver att deras barn har upplevt situationer som har varit problematiska i skolan då de 

berättar för klasskamraterna att de är troende och går i kyrkan. De beskriver att de är 

avvikande gentemot kamraterna och upplever att de förlöjligas. Kamraternas attityder antyder 

att det inte är normalt i Sverige att gå i kyrkan, tro på eller be till Gud. Kvinnan med rötter i 

Kroatien säger: ”Mina barn säger att de känner sig väldigt annorlunda när de berättar i skolan 

att de går i kyrkan och tror på Gud.” 

Majoriteten av befolkningen i Sverige identifierar sig inte med religiösa rutiner och har inte 

heller religionen att relatera till vid förståelse av livet. Den djupa skillnaden mellan olika 

förståelsevärldar påverkar hur informanterna skapar meningsfullhet i tillvaron. Nyanserna i 

bakgrundkunskaperna bidrar till en osäker inställning till hur livet ska förstås i det nya 

samhället. Med en naturlig inställning att religionen är en viktig del av livet och 

meningsskapande, hamnar informanterna i en kris där en vardaglig rutin som att de har en 

naturlig inställning till i det nya landet får en helt annan betydelse.  
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En kvinna berättar: 

I Ghana var vi alltid i kyrkan under min uppväxt, det var så det var. Vi gick i 

söndagsskolan, vi hade andra aktiviteter och träffades där och pratade om Gud och 

pratade om Jesus. Hela tiden. Det var så det var, det var där man träffades. Här går man 

i kyrkan men det är inte samma sak. Här är man liksom religiös, går i kyrkan och så 

men man är inte troende på samma sätt. 

 

Den ontologiska tryggheten beskrivs av Giddens (2009) som en hinna vilken skyddar 

individen från existentiell ångest och kaos. Denna kunskap sitter i ryggmärgen och utgör en 

grund i tillvaron som individen kan lita på (Giddens 2009:47–87 se Glavind Bo 2014, s.42).  

Det svenska samhället skapar en ontologisk otrygghet genom att vara annorlunda, vilket får 

informanterna att förändra sitt sätt att vara.  

Informanterna undviker att berätta att de går i kyrkan, de talar inte med grannar, vänner eller 

arbetskamrater om religion och de försöker i tysthet utöva religion inom hemmets väggar. 

Efter att närmat sig en grupp med ett referensschema som grundat sig i den personliga 

biografin, och tolkat den nya sociala miljön utifrån sitt som-vanligt-tänkande har 

informanterna blivit varse att de är främlingar med avsaknad av gemensam historia.  

Förståelseperspektiven är annorlunda och informanterna hamnar i en chock när giltigheten av 

tidigare orienteringsscheman inte fungerar (Schütz 2002, s. 228).  

En av informanterna säger sig ha glömt mycket och förlorat stora delar av sin kultur sedan 

hon kom till Sverige, då bibelläsning inte längre är en del av hennes liv. Hon beskriver en 

tomhet och saknad efter denna aktivitet och förklarar att anpassningen till det svenska 

samhället har utplånat stora delar av upplevelser som tidigare skapade meningsfullhet. 

Förändringen har skett utifrån ett både medvetet och omedvetet val att leva anpassat så som 

hon uppfattar att svensken lever sitt liv.  

Denne informant beskriver en svårighet att orientera sig i de normer som är rådande i det 

svenska samhället ifråga om ungdomar, sexualitet och hur dessa frågor hanteras. Hon 

beskriver svårigheten att inte längre ha det stöd som församlingen i hemlandet betydde 

gällande uppfostran och normer.  
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Upptäckten av att olikheterna mellan kulturerna och det annorlunda språket, normer, jargong 

och nyanser inom olika grupper är svårtolkade. Detta skapar en ontologisk otrygghet och en 

förståelse av att en anpassning måste ske. 

Den stora utmaningen ligger i att förstå koderna, språket och upplevelsen av att vara en 

blandform mellan två eller flera kulturgrupper vilket leder till att informanten ständigt lever i 

en undersökningsprocess för att förstå och anpassa sig till det nya sociala grupplivet (Schütz 

2002, s. 234). 

En av informanterna upplevde att referensramarna beträffande barnuppfostran ser annorlunda 

ut i ett sekulärt samhälle. Informanten beskrev önskan att kombinera en del av den egna 

uppfostran, med auktoritära föräldrar och vuxna framförallt inom kyrkan, med det svenska 

sättet att uppfostra barnen. Ett problem var att hon aldrig fått möjligheten att besöka en svensk 

familj. Önskemålet hade varit att få ta del av familjelivet i det nya samhället för att kunna se 

hur de gör med sina barn. Hon beskriver en stor vilsenhet i hur hon ska finna kunskapen om 

detta: 

I Ghana säger man till barnen hela tiden, man säger till dem mycket mer. Där gör 

barnen precis som föräldrarna säger. Det är så stor skillnad på kultur… jättestor… det 

är inte ens i närheten hur man gör här. Här bestämmer barnen. Jag kan inte göra så som 

det var när jag växte upp men man får anpassa, så jag skulle vilja göra hälften av hur 

man gör i Ghana och hälften som man gör här. 

 Hennes egna barn för in kunskaper i hemmet från skola och kamrater som hon tvingas smälta 

samman med sin egen förståelse men saknar stödet från andra vuxna och deras synsätt. Hon 

upplever det som ett grundläggande fel i överföringen av ritualer, socialt samspel och vad som 

är rätt och fel när det är barnen som lär föräldrarna hur det fungerar. Situationen blir omvänd 

och skapar en otrygghet i föräldrarollen som spiller över på hela tillvaron. 

Detta stöd som fanns som en naturlig del av livet i hemlandet finner hon inte i den församling 

hon tillhör i Sverige och inte i någon annan social konstellation heller. Församlingen i Sverige 

är inriktad på ritualer, böner och uppstyrd gemenskap, som inte inbjuder till personligare 

samtal och är inte en naturlig beståndsdel i det sociala livet som i hemlandet. Skillnaderna 

mellan församlingen i hemlandet och den i Sverige upplevs som stor. Här är den religiösa 

tillvaron styrd till enstaka tillfällen med fasta klockslag och fastställt program. I hemlandet är 

församlingen en stor naturlig samlingsplats som är öppen för alla sorter av gemenskap dygnet 

runt och informanten känner en stor saknad av att inte ha denna form av gemenskap längre.  



22 
 

Som immigrant är individen främling i ett stort antal sammanhang och närmandet till de 

sociala sammanhang som erbjuds i den nya kontexten kan leda till besvikelser då den nya 

informationen leder till att individens som-vanligt-tänkande raseras.  

Den naturliga inställningen att församlingen erbjuder ett grundläggande stöd för individen ses 

i ett nytt perspektiv. Det finns ett utrymme i tillvaron där tron har en plats men den sociala 

gemenskapen har ett annorlunda utseende. Detta är kunskaper som ligger till grund för ett nytt 

som-vanligt tänkande. Den sociala anpassningsprocessen individen genomgår är ett styvt 

arbete av ständig undersökning av grupplivets processer och blir efterhand en del av 

omformandet av det okända (Schütz 2002, s. 245).  

Sekularism och sekularisering 

Att emigrera till Sverige innebär i de allra flesta fall att immigrantens syn på religiositet 

skiljer sig från den svenska hegemoniska diskursen om religion. Informanterna hade i 

undersökningen en förhållandevis gemensam syn på svensken och dess tro.  

De menade att en del svenskar går i kyrkan och är på så sätt religiösa men de har en svag, 

eller ingen tro alls. En del av svenskarna tror på något men det är inte helt klart uttalat vad det 

är. Kvinnan från Palestina är säker på sin sak: 

Jag tror inte att det finns någon tro här. Svenskarna tror inte. De säger att de firar jul, 

men det är inte att fira jul det de gör. De träffas några timmar men det är inte att fira en 

jul så som man gör i Palestina där jag kommer ifrån. Där är kyrkan en del av livet och 

alla har en tro. Vi tror på Jesus och det är vårt liv. Hela vårt liv är tron och det är det 

viktigaste att känna den här bilden av att ha en tro, att ha någon som ger hopp och 

hjälper en när det blir svårt. Att ha en tro är att ha någon som tar hand om ens problem. 

Svenskarna har ingenting sånt.  

Informanterna hade också en syn på de svenska ritualerna som tydde på att de inte ansåg 

svenskarnas firande av högtider som något religiöst. 

Svensken firar inte sina högtider i kyrkan i någon större omfattning, det saknas ritualer med 

kristen anknytning och inslaget av andra vanor som inte gick att härledas till religionen 

dominerade. En ytterligare aspekt på firandet av kristna högtider var den korta tid man firade 

högtiden. Julafton firades under enbart några få timmar och genomsyrades av helt andra 

umgängesformer än informanterna var vana vid.  
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Påsken ansågs inte tillhöra en kristen högtid alls i det svenska samhället. Den sågs enbart av 

svenskarna som en anledning till att vara ledig från arbetet eller från skolan.  

Informanterna kategoriserade svensken och dess tro i den grupp som av Zuckerman (2008 

s.174) beskrivs som kulturkristna. 

Landet är berikat med kyrkobyggnader både på landsbygden och i storstäderna. Det talas om 

dop, begravning och giftermål i kyrkan och svensken firar de kristna högtiderna, följer det 

kristna året i almanackan och tillskriver sig en religionstillhörighet som kristen men saknar en 

tro på Gud (Zuckerman 2008, s.174).  

Informanterna har uttryckt en oro för att barnen skulle ta över det svenska sättet att förhålla 

sig till tro och religion. Tre informanter som hade en stark vilja att föra över sin religiositet på 

barnen såg med svårighet på svenska barns bristande religiösa liv. Det fanns en oro att barn 

med en irreligiös uppfostran saknade moral, hade svårighet att veta hur de ska förhålla sig till 

andra människor och saknar en grundtrygghet. 

De menade även att de svenska barnen hade en negativ påverkan på deras barns religiositet 

och lockade dem i högre grad till andra aktiviteter. Den svenskfödda kvinnan med rötter i 

Kroatien firade alla högtiderna dubbelt för att barnen skulle få lika mycket av båda kulturerna. 

Hon uttryckte en oro att det ”svenska” skulle ta överhanden eller att det skulle bli så att 

barnen inte fick någon entydig ritual att hålla sig till, utan att det blev en sammanblandning av 

de båda sätten att fira högtider.  

Mamma och pappa anpassade sig efter det svenska sättet att fira jul men behöll många 

traditioner för att behålla rötterna och kontakten med släkten i Kroatien. Men jag har 

anpassat mig ännu mer, väldigt mycket till och med, att både ha det svenska och det 

katolska lika mycket. Ibland är jag rädd att det blir halvdant alltihop. Och det finns en 

viss rädsla att det svenska ska ta över helt 

Synen på det samhälle de hamnat i kan sammanfattas med ett ord: Förbryllande. 

En anmärkning i det svenska samhället, som tre av informanterna betonade särskilt 

poängterade är de låsta kyrkobyggnaderna. Detta förundrade dem i väldigt hög grad och de 

ställde frågan varför man inte hade kyrkan öppen. Kyrkobyggnader var aldrig låsta i deras 

förståelsevärld. 
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En informant beskrev hur hon vid makens död ville söka sig till en kyrka för att be men efter 

att ha ryckt i 3 låsta kyrkodörrar gav hon upp. Det upplevdes en aning genant att rycka i en 

låst kyrkodörr och ingen av informanterna kunde förstå hur detta kunde förekomma.  

Samtliga informanter uttryckte även funderingar och frågor kring religiositeten i det svenska 

samhället och har egna funderingar kring vad det beror på. Den vanligaste åsikten var 

välfärdsteorin. I länder där det förekommer fattigdom och misär finns inget annat att sätta sitt 

hopp till än religionen. Detta stämmer med en deprivationsteori, som har en grundtanke att 

religiositet är något som tillgrips när tillvaron rasar (Thurfjell 2015, s.33). Informanternas 

orientering i samhället baseras på deras förförståelse att hela samhällsstrukturen och det 

sociala nätverket är sammanflätat med religionen och kyrkan.  

Kvinnan, född och uppvuxen i Palestina, gift med en svensk ateistisk man beskrev sin man 

och hans samhälle som avsaknad av tro, vilket i hennes ögon betydde en stor förlust av 

orientering i tillvaron.  

 

Hon beskrev sig själv som mindre religiös nu än tidigare beroende på den kontext hon nu 

befann sig i, men hade en överenskommelse med sin man att han inte skulle diskutera tro och 

religion med barnen. Det var hennes uppgift att förse barnen med en tro, eftersom han inte 

hade någon. Hon säger så här: 

Han tror på det där… att vi var apor… innan. Jag vet inte vad det kallas… men vi har 

Jesus, det är en riktig tro. Därför ska barnen få den av mig när han inte har någon 

bestämde vi då. 

På frågan om det var något positivt med att vara religiös i Sverige framkom att det var en 

fördel att det gick att praktisera sin religion oavsett vilken tillhörighet man har. Praktiserade 

man religion inom husets väggar eller för sig själv var informanterna annars positiva till 

inställningen till det mesta i det sekulära samhället. De betonade vikten av religionsfriheten 

och dess fördelar men det fanns så stora grupper som inte har någon religion alls. 

 Kvinnan från USA upplever att hon format en betydligt mer personlig och starkare tro här i 

Sverige, då hennes upplevelser från barndomen inte gett henne samma positiva bild av 

religiositet, som de andra informanterna beskrivit.  
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Jag ville inte att Gud skulle vara arg på mig. Mina föräldrar sa att jag hamnade i 

helvetet om jag svor eller gjorde nåt dumt, det var detta de inpräntade i mitt huvud men 

jag förstod det aldrig. Alla barn gick i söndagsskolan och det var mycket Jesus och 

hallelujasnack men ingen förklarade innebörden för mig. De försökte propsa på en 

massa trams om sex innan äktenskapet och så brinner du i helvetet.  

Det är lättare att tro här. Jag tror Gud har viktigare saker att göra än att se om jag super 

på helgerna. Det är ingen som lägger sig i här och jag får tro hur jag vill, jag kan be i 

bilen, på toaletten och Gud finns överallt, Gud, Jesus och universum är mitt allt och är 

kärleken. Jag skäms över amerikanerna och deras sätt. Det betydde ingenting för mig 

den religionen när jag var barn.  

Sammanfattning 

Samtliga informanter är troende och har sedan barndomen praktiserat religion i sina 

respektive hemländer. Gemensamt för dem är beskrivningen av en uppväxt där söndagsskola, 

barntimmar och gudstjänst på söndagar var en del av barndomen.  

Detta inslag var något alla hade upplevt och uppfattades som en naturlig del av uppväxten. 

Tre av informanterna har låtit sina barn följa med på gudstjänst och söndagsskola även i 

Sverige. Syftet har varit att barnen ska få en uppväxt som är så lik deras egen som möjligt 

avseende de religiösa ritualerna. Församlingen har stått för en stor del av det sociala 

trygghetsnätet och det är hit man vänder sig om man får problem, det är här man har sin 

sociala mötesplats och det är här man utöva sin tro. 

Informanterna har uttryckt upplevelsen av att känna sig underliga när de har berättat för sina 

svenska medmänniskor att de är troende och går i kyrkan. De har svårt att förstå hur något så 

naturligt som religion och tro kan få dem att känna sig udda. 

Gemensamt för dem är också åsikten att de vill att deras barn ska behålla samma tro och 

samma ritualer som de själva har när de blir vuxna. Samtliga har upplevt svårigheten att 

konkurrera med sekulariserade kamrater och deras intressen. Skillnaden på samhällets 

inbyggda trygghet upplevs som annorlunda i kulturer där religiositeten är en integrerad del av 

livet och funktionerna finns runt familjen i det dagliga livet genom kyrkan. 

Informanterna kunde beskriva en förlust av ett system som fångade upp livsfrågor, sjukdom, 

uppfostran och samhörighet kring ekonomisk osäkerhet.  
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Diskussion 

Kristen, troende eller religiös – olika begrepp i ett sekulärt samhälle 

De tre begreppen har olika innebörder beroende på vem som får frågan. Ålder, 

klasstillhörighet, nationalitet och utbildningsnivå är egenskaper som kan leda till olika 

förklaringar av begreppen. Här har undersökts hur fyra immigranter ser på de olika begrepp i 

relation till det nya samhället. Det har framkommit att det finns stora skillnader hur begreppen 

förstås. Individens habitus och naturliga inställning ligger till grund för förklaringen till vissa 

fenomen när dessa genom reflektion tvingas upp till ytan.  

Den franske sociologen Pierre Bourdieus begrepp habitus beskriver hur kulturella och 

samhälleliga livsvillkor bildar avlagringar i kroppen som delas med familjen och kollektivet. 

En stor del av förståelsen av livsvärlden uppstår genom de sociala avlagringar individen har 

tillskansats genom historia, arv, miljö och kollektivets omedvetna påverkan och i kombination 

med kreativa önskningar, drömmar och föreställningar om framtiden (Glavind Bo 2014, s.43). 

En invandrare har växt upp i en annan miljö där kollektivets förklaringsmodeller, både 

verkliga och automatiserade, inte ser likadana ut som det gör i det svenska samhället. 

Att identifiera sig med begreppet kristen eller religiös skiljer sig åt om du kommer från 

Sverige eller Ghana. Diskursen är annorlunda. Även om informanterna träffar personer i 

Sverige som utger sig för att vara religiösa uppstår en besvikelse på grund av de stora 

skillnaderna i sättet att tänka om och uppleva religion. När två personer från olika kulturer 

möts sker en konfrontation mellan deras la dureé. De delar inte den bakgrundshistoria och 

förståelseplattform, som har gett fenomenet den för individen specifika betydelsen och en kris 

uppstår (Schütz 2002, s. 225). 

 

Religiositet har en helt annan betydelse för en individ uppväxt i ett land där religionen är en 

del av allas liv än för den som växt upp i ett sekulärt samhälle där religiositeten privatiserats 

och alltmer skiljs från andra samhällsorganiseringar. I undersökningen märks en 

underliggande ton av frustration från informanterna att inte nå fram med sina tankar om 

religion. Detta beskriver Zuckerman när han intervjuade ett stort antal danskar och svenskar. 

Han upplevde att informanterna inte på något sätt var generade eller ovilliga att svara men när 

det kom till frågor om religiositeten blev informanterna tysta och hade inget att säga. Han 

tolkade detta som att den långvariga sekulariseringen och dess utmanövrerande av kyrkan har 
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lett till att religion och tro i hög grad är att betrakta som ett ”ikke-emne” (Zuckeman 2008, 

s.119). Det leder till att den gemensamma förståelsegrunden som finns mellan religiösa 

individer saknas i det sekulära samhället. 

Att emigrera till ett samhälle där världsligheten har trängt undan det andliga kräver 

orientering i olika förhållningssätt till tillvaron och medmänniskorna.  

 Anpassning 

I den inledande frågeställningen är frågan om en anpassning av religiositeten sker då 

immigranter etablerar sig i ett nytt samhälle. Informanterna visar samtliga på en anpassning 

genom att förändra sitt förhållningssätt till religionen. De försöker för egen del behålla sin 

personliga tro, men ser med svårighet på sin förmåga att påverka barnen till att utöva religion 

i den utsträckning som hade skett i hemlandet. De anpassar även sitt sätt att tala om religionen 

då de märker en attityd i svenskarnas sätt att bemöta samtal om religion och tro som de har 

svårt att tolka.  

För att kunna överleva i ett nytt samhälle behövs nya kunskaper. Språket är kanske det 

anpassningsmedel som inledningsvis har största betydelsen. 

Barriärerna till en ny social organisering blir enormt höga om inte en anpassning av språket 

sker. Språk är också den tysta kommunikationen, med minspel, rörelser, placering av kroppen 

och ljud. Samtliga informanter har lärt sig det svenska språket och klarar sig väl i vardagliga 

situationer. Däremot märks tydligt hur informanterna får svårt att beskriva personliga tankar 

och sina inre funderingar som de inte behöver för sin dagliga överlevnad. Frågan är vad detta 

tysta inre rum innebär för individen och dess orientering i det nya samhället, deras barns 

uppväxt och möjligheten till att skapa meningsfullhet i tillvaron. Frågan förblir här obesvarad 

men lämnar en eftertanke om hur komplexa vardagslivets villkor kan vara för den enskilde 

immigranten.  

Den nya miljön kräver anpassningar till rutiner, ritualer och normer som informanterna har 

beskrivit att de på olika sätt har fått förhålla sig till. De är medvetna om sin och sin familjs 

anpassning till det svenska samhället, som i grunden är väldigt annorlunda. De anpassar 

högtidsfirande, barnuppfostran och materiell utrustning efter omgivningen.  

De kämpar samtidigt för att behålla rötterna till sin barndom, kontakten med släktingar och 

för att behålla delar av den kultur och sedvänjor de växte upp med. De försöker också 
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överföra religiösa normer, värderingar och ritualer till sina barn och önskar att de får en 

gudstro som ger dem den grundläggande och i deras ögon enda tänkbara tryggheten i 

tillvaron. Även om de är medvetna om att det omgivande samhället har andra normer och 

värderingar som deras barn lockas av. Som Schütz beskriver så krävs det speciella 

omständigheter för att vi ska omvärdera våra tidigare uppfattningar.  

Så länge det innevarande referensschemat fungerar tar vi världen för given och behåller den 

naturliga inställningen till dess att motsatsen är bevisad (Schütz 2002, s.101). Och motsatsen 

bevisas med all tydlighet då individen tvingas lämna sitt hemland för att anpassa sig till ett 

fortsatt liv i en annan kultur.  

Sammanfattning av diskussionen 

Det sker en anpassning till det sekulära samhället och till den rådande diskursen om religion 

samtidigt som immigranterna är förbryllad över den tystnad som religionen och tron omges av 

i vardagslivet. Oron för barnen och hur de ska kunna orientera sig i framtiden är 

framträdande. Religionen betyder trygghet, kontakt med rötterna och ett sätt att orientera sig i 

tillvaron.   

   

Egen reflektion och slutord 

Arbetets syfte har varit att undersöka fyra immigrerade informanters syn på sekulariseringen. 

Som inledningen antyder fanns ett intresse att undersöka de strömningar av information 

gällande ökningen av religiositet i Sverige som en följd av invandringen och den utspädning 

av religiositet som Jan Hjärpe ansåg vara följden av invandring till ett sekulärt land som 

Sverige. 

 

 Med den egna sociala avlagringen av att vara född och uppvuxen i Sverige och förförståelsen 

att religion inte tar stor plats, varken i privatlivet eller i samhällsdebatten i vårt land, blev 

insikterna under arbetets gång att det är vi irreligiösa svenskar som innehar en särställning, 

som gör att vi är ett av de mest ”avvikande” folken i världen, om man ser till antalet individer 

på jorden som praktiserar religion och är troende.  

I stället för att rikta fokus på de immigrerade och deras vilja att praktisera religion, var det 

som om ljuskäglan föll tillbaka på oss själva. Det var den egna gruppen som hade en särskilt 
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intressant historia att berätta och hade ett synsätt som inte låter sig, med enkelhet, förstås ur 

ett utomeuropeiskt perspektiv. En historia vars avtryck har gjort nordborna till ett av världens 

mest annorlunda folk i fråga om religiositet. Det är vi som behöver förklara oss för våra gäster 

och blivande grannar, varför vi tänker och agerar som vi gör. 

Det socialpsykologiska perspektivet har en intressant position, då den postmoderna individen 

rör sig mellan kulturer, samhällen och sociala organiseringar som aldrig tidigare. I en 

globaliserad värld kan inget vara viktigare än att öka förståelsen mellan människor för hur 

anpassning och meningsskapande sker. 

 ”Vi lever inte bara i samma värld, vi tar del i varandras tillvaro” (Berger & Luckmann 

2011:154, se Glavind Bo 2014, s.38).   
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