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Abstract 

The future of Christianity is something that has been, and still is, discussed all over the world. At 
the first sight it can look like this religion, that has former been so big all over Europe, is 
diminishing. More and more people are leaving the church and the church-benches are very seldom 
filled. In our society it is the individual that is important and the moral life is changing. But, this do 
not still have to be the end of Christianity, which some people believe. Even if Christianity as a 
myth would disappear or become weakened, it does not mean that the religion is completely gone 
from people’s lives. In this essay I will look at the future of Christianity in my home-area 
Ostrobotnia, in Finland. I have interviewed priests and ministers in the Lutheran Church and the 
Pentecostal Church about Christianity as it is now and what we can expect from the future. The 
essay starts with earlier studies and expectations of the future of Christianity in different areas of the 
world and then in the result-part later I put the focus on the Christianity in Ostrobotnia, Finland. It 
is not possible to surely say what the future for this religion will be like, but from this essay I want 
to show the thoughts and expectations of the people today – to make it possible for people later on 
to go back to this essay and see if the expectations of 2010 and 2011 became true or not. 
 
Keywords: Ostrobotnia, Finland, Christianity, future, spiritual, religious, religious-crisis 
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1 Inledning 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Friedrich Nietzsche (1844-1900), räknas som en av de viktigaste och mest inflytelserika filosoferna 
i vår historia. Han föddes och växte upp i en familj där fadern var präst, men blev själv snart kritisk 
mot religion och främst kristendomen. En av hans mest kända slogans är: ”God is dead. God 
remains dead. And we have killed him!”. Men, i och med att han säger att vi har dödat Gud, så 
betyder det även att Nietzsche tror att Gud åtminstone har existerat.1 Det går att föra en omfattande 
diskussion kring vad han kan avsett med sitt påstående om att Gud är död, men det är inte mitt syfte 
med detta arbete. För några år sedan läste jag en text som någon hade skrivit på en toalettdörr; 
”Gud är inte död, som Nietzsche säger. Han leker bara kurragömma och vi har inte hittat honom 
än. Många har slutat leta”. Detta tycker jag är en bra beskrivning på hur förhållandet människa och 
religion ser ut i vårt samhälle idag. Det jag hoppas få svar på genom denna magisteruppsats är ifall 
det finns någon framtid för kristendomen i Österbotten, Finland, eller kommer den att försvinna? 
 
Jag har gjort intervjuer angående kristendomen och dess framtid i Österbotten, Finland, och hoppas 
på att genom detta få en insyn i hur kristendomens framtid eventuellt kommer att se ut. Jag skall se 
på situationen i den Lutherska kyrkan (Finlands största folkkyrka), men även inom Pingströrelsen, 
eftersom den är den snabbaste växande kyrkan i världen. Först tar jag upp allmäna fakta om Finland 
och Österbotten, sedan tidigare forskning i ämnet. Efter det följer en metoddel och därefter de mest 
centrala delarna i uppsatsen, analysen av mitt material och en slutdiskussion. Framtiden går 
naturligtvis ej att förutspå med säkerhet, men det är intressant att se vilka förväntningar prästerna 
och pastorerna i detta område har och sedan hoppas jag att någon annan forskar vidare i ämnet 
längre fram. ”Time will tell” - tiden får utvisa. 

1.2 Det jag önskar få besvarat genom min uppsats 

1.2.1 Forskningsfrågor 
Min övergripande forskningsfråga är ”Har Kristendomen en framtid i Österbotten, Finland?”. Jag 
vill studera nuet i Österbotten, för att se hur situationen är just nu och sedan se ifall det utifrån detta 
kan gå att förutspå en framtid för kristendomen eller inte. I analysdelen ser jag också på 
kristendomen och religion i ett mera världsvitt perspektiv, eftersom det är relevant, åtminstone 
intressant, att se på det som har varit och som är även i andra delar av världen. 
De frågor jag önskar att få besvarade i och med min magisteruppsats om kristendomens framtid är 
bland annat: 
 

1. Hur ser kyrkligt medlemsantal och aktivt deltagande ut i Österbotten, Finland, idag? På 
vilket sätt har denna situation förändrats den senaste tiden? 

2. Om kristendomen ser ut att avta, vad kan göras för att förhindra detta/för att återigen väcka 
intresset för kristendomen? 

3. Varför skriver fler och fler människor ut sig ur kyrkan? 
4. Finns det en skillnad vad gäller religionens framtid inom den Lutherska kyrkan och 

Pingstförsamlingarna i Österbotten? 
5. Behövs kyrkan för kristendomen i vårt samhälle? Har den kristna tron någonting att erbjuda 

dem som söker det spirituella/andliga? 
6. Hur mycket kan kyrkan ändra på sig för att överleva? 

                                                 
1http://goinside.com/00/6/nietzsche.html 
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7. Kommer andra religioner att växa sig starkare om kristendomen försvagas? 
8. Hur aktivt närvarande är kristendomen i de Österbottniska skolorna idag? 
9. Finns det en framtid för kristendomen? 

 
Min hypotes är att kristendomens popularitet håller på att minska kraftigt. Jag tror inte att 
kristendomen kommer att försvinna helt, men medlemsantalet och de aktiva medlemmarna kommer 
att bli allt färre inom en snar framtid. Jag tror att Pingstförsamlingarna går mot en ljusare framtid än 
den traditionella Lutherska kyrkan. Min hypotes har jag kommit till genom egna iakttagelser av vårt 
samhälle i väst idag, samt genom tidigare läst litteratur om kristendomens framtid. 

1.3 Relevans 
Att göra en undersökning inom detta område anser jag vara av stor betydelse. Kristendomen har 
genom historien genomgått många stora förändringar och jag tror att det är en av dem vi står inför 
just nu och framöver. I min undersökning kartlägger jag nuläget i de församlingar som 
intervjupersonerna representerar. Jag undersöker hur de ser på kristendomens framtid i Österbotten. 
Jag refererar också kort kring de förändringar som vårt samhälle och religionen tidigare har 
genomgått, eftersom detta kan säga en hel del om varför det ser ut som det gör idag, samtidigt som 
det ger jämförelsematerial. Jag vill även se ifall det finns sätt att återuppväcka intresset för 
kristendomen. Detta är relevant eftersom samhällsskicket, lagstiftning, samhälls- etik och moral,  
bygger på en kultur som i mångt och mycket är uppbyggd på kristendomen. Försvinner 
kristendomen tror jag att det är mycket som kommer att förändras, också i samhället som helhet. 
 
Kristendomens och religionens framtid är ett ämnesområde som diskuteras mycket idag i många 
länder. Religionerna och kyrkorna står inför många utmaningar och frågor av olika slag, i Finland 
har till exempel homosexuellas rätt till giftermål i kyrkan varit högst aktuell under de senaste åren. 
Andra frågor som diskuterats är abort, eutanasi och forskning som en del anser överskrider 
gränserna för vad som är etiskt hållbart. Pedofilskandalerna har också bidragit till att kyrkan fått 
mycket kritik. Kyrkan står inför en stor utmaning: att kunna bemöta dessa frågor och presentera ett 
ställningstagande, utan att för den skull gå för lång bort ifrån sina trossatser och det som kyrkan står 
för. Hur kyrkan ställer sig till dessa frågor tror jag att till mångt och mycket avgör dess framtida 
popularitet eller icke-popularitet. 

1.4 Finland, Österbotten och det religiösa livet 

1.4.1 Finland 
Finland är ett nordiskt land, med grannländerna Sverige i väst, Norge i nord, Ryssland i öst och 
Estland i syd. Finland har cirka 5,2 miljoner invånare.2 Under 1980-talet började Finland bli mycket 
sekulariserat och religionen förlorade något av den stora roll i samhället som den spelat förut. 
Tidigare hörde 90 procent av befolkningen till kyrkan, men enbart 70 procent sade sig tro på en 
Gud. Enbart 10 procent läste bibeln åtminstone en gång i veckan och regelbundna kyrkobesök var 
ovanliga (4 procent besökte kyrkan varje söndag, 43 procent åtminstone en gång om året). I sig 
säger detta inget om hur pass troende människorna var i sina privatliv. Cirka en 1/3 av alla under 35 
år sade sig be åtminstone en gång i veckan, medan så mycket som över hälften av de över den 
åldern bad en gång i veckan. Under 1980-talet var det enbart kring 10 procent som på allvar 
funderat på att skriva ut sig ur kyrkan, bland annat på grund av att det gav en liten ekonomiskt 
vinning (frihet från kyrkoskatten). Situationen ser annorlunda ut i dagsläget, vilket framkommer 
längre fram.3 Ett vanligt sätt att beskriva religionen i Finland är att ”Skogen är finländarnas kyrka”.4 

                                                 
2http://atheism.about.com/library/irf/irf03/blirf_finland.htm 
3http://countrystudies.us/finland/47.htm 
4Årsbok för Borgå Stift, s.59 
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Trots detta var kyrkan viktig för de flesta, bland annat på grund av den roll som den hade i livets 
nyckelskeden, det vill säga när människor blev (och fortfarande blir) döpta, konfirmerade, gifta och 
begravda i kyrkan. Kyrkan finns fortfarande kvar i den finska vardagen, trots att medborgarna sällan 
tänker på det, till exempel så har många av årets lediga dagar sin grund i kristna traditioner, som till 
exempel Långfredag, Julafton och Kristi Himmelfärdsdag. Kyrkan har medlemsregister, där dop, 
konfirmation och civilstånd registreras och medlemmarna betalar kyrkoskatt (som uppbärs i 
samband med statsbeskattning). De tjänster som finansieras genom beskattningen är, förutom 
prästers och andra anställdas löner i samband med gudstjänster och olika förrättningar, också att 
uppehålla begravningsplatser, erbjuda dagklubbsverksamhet och familjerådgivningar.5 Ifall någon 
önskar träda ut ur kyrkan måste detta göras formellt, men idag kan man göra det genom ett klick på 
en internetsida (www.eroakirkosta.fi). Religionsundervisning är fortfarande en del av skollivet, 
åtminstone för barn i åldern sju till cirka tretton år och de som inte tillhör kristendomen har rätt till 
att få undervisning i livsåskådningskunskap.6 

1.4.2 Österbotten (Svenskfinland) 
Jag har valt att göra mina intervjuer i Österbotten, Finland eftersom det är där jag är född och 
uppvuxen, platsen ligger mig nära om hjärtat. Vad jag vet om har det ej heller gjorts många 
undersökningar om kristendomens framtid i det området, så jag hoppas kunna tillföra något nytt om 
regionen. I och med att min magisteruppsats görs i Sverige kan jag kanske också bidra med att 
bredda många svenskars kunskap om att det även finns de som har svenska som modersmål i 
Finland (och ändå är finnar, inte svenskar), samt hur den religiösa situationen ser ut i åtminstone en 
finlandssvensk del av landet. 
 
Det svenska språket kom till Finland i och med svenska kolonisationer under 1200-talet och fick sitt 
fäste främst längs den finska kusten (både i väst och syd). Österbotten är det finlandssvenska 
området som har varit – och är – störst, även efter 1980-talet då många områden som tidigare varit 
finlandssvenska gradvis återgick till att bli helt finskspråkiga. De som är finlandssvenskar idag är 
antingen ursprungligen finnar, som har övertagit svenska som modersmål (så länge sedan att ingen 
minns tiden enbart finska talades) eller så är det finländare vars släktingar flera generationer tillbaka 
var svenska nybyggare, som stannade i Finland och började se landet som sitt eget hemland. 
Finlandssvenskarna skiljer sig från övriga finländare i och med det svenska språket som levde 
vidare efter brytningen med Sverige.7  Det finns ännu idag en livskraftig svensktalande minoritet i 
Finland, varav majoriteten är bosatt längs västkusten. Österbotten är en stor del av detta 
Svenskfinland, så de jag kommer att intervjua är finlandssvenskar. 
 
Österbotten är beläget på Finlands västkust och har staden Vasa som centrum. Österbotten har 16 
kommuner och sammanlagt cirka 178 000 invånare.8 Landskapet är tvåspråkigt med strax över 
hälften av invånarna har svenska som modersmål och området räknas därmed till en del av 
Svenskfinland. Inom detta område finns dessutom en av världens mest svenskspråkiga kommuner, 
Korsnäs, där över 95 procent är svensktalande. Bland dessa finlandssvenskar finns det även en 
mängd olika lokala dialekter (till exempel Närpesiska) som oftast är väldigt svårförståeliga för 
andra svenskspråkiga.9   
 
Landskapet består till största del av öppna slätter och skog, samt hav med en enastående skärgård. 
Många inom Österbotten har tidigare fått sitt levebröd från naturen och fortfarande idag är 
bevarandet av naturens balans och mångsidighet något som prioriteras högt. I undersökningar som 

                                                 
5http://evl.fi/EVLsv.nsf/Documents/B6D2B65685000778C22570F500303CB8?OpenDocument&lang=SV 
6http://countrystudies.us/finland/47.htm 
7http://countrystudies.us/finland/43.htm 
8http://www.osterbotten.fi/ 
9http://www.obotnia.fi/sv/document.aspx?docID=343&tocID=44 
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gjorts i Finland har Österbottens invånare visats vara ytterst lyckliga, långlivade och välmående och 
orsaker till detta tros vara att det finns en stark gemenskap mellan invånarna, de bryr sig om 
varandra. Det sociala umgänget är en viktig del av vardagslivet och det upprätthålls bland annat 
genom alla evenemang inom musik, konst, dans och idrott (sommarteatrar, festivaler, danser, 
museer och så vidare).10  Även den såkallade talkoandan bidrar till gemenskapen, mycket 
verksamhet bedrivs med hjälp av frivillig och gratis arbetskraft (dock har den försvagats i Finland 
överlag i och med individualiseringen).11 

1.4.3 Bibelbältet 
Det österbottniska bibelbältet, där också de finska väckelserörelserna ryms, sträcker sig från södra 
Österbotten ända upp till Uleåborg.12 I Österbotten har även, förutom den Lutherska kyrkan, flera 
frikyrkor bland annat Pingstkyrkan, Baptistkyrkan, Missionskyrkan, Adventistkyrkan och 
Metodistkyrkan slagit rot.13 Jakobstad är en del av det så kallade ”Bibelbältet” i Svenskfinland. En 
artikel angående ämnet, publicerad 19/01 2011 i Hufvudstadsbladet, inleder på följande vis: ”I 
Jakobstad finns fler kyrkor än krogar. Här kan man köpa Bibeln som mangaserie och hitta 
åtminstone tretton olika församlingsbyggnader inom en radie på fem kilometer. Philip Teir och Cata 
Portin åkte tillbaka till sina hemtrakter där Bibeln fortfarande används som företagshandbok.”.14 
Kyrkoaktiviteten inom området för Bibelbältet visar på klart högre siffror än på andra håll i svensk-
Finland.15 
 
Det som är speciellt för Österbotten är också Laestadianismens utbredning. Laestadianismen är en 
väckelserörelse inom den Lutherska kyrkan som uppstod i norra Sverige, genom Lars Levi 
Laestadius, på 1840-talet och spred sig småningom till Finland. I Österbotten är gammal-
laestadianismen som starkast i norra Österbotten och deras sommarmöten, som samlar kring 
70 000-80 000 personer, är de mest omfattade andliga evenemangen i Finland. Relationerna mellan 
kyrkan och denna rörelse har från och till varit relativt spänd men trots detta har rörelsen beslutat att 
stanna kvar inom kyrkan.16 
 

1.4.4 Evangelisk Lutherska kyrkan 
1947 grundades det Lutherska världsförbundet (LVF)i Lund för att främja samarbetet mellan de 
lutherska kyrkorna. Idag ligger medlemsantalet kring 128 kyrkor, som finns placerade lite varstans i 
världen. I världen finns sammanlagt 61,5 miljoner lutheraner, och till LVF hör cirka 58 miljoner 
medlemmar.17 Den snabbast växande Lutherska kyrkan i världen just nu finns i Tanzania.18 
 
Sedan den protestantiska reformationen har Finlands religiösa liv främst hört till den Evangeliska 
Lutherska kyrkan och den höll sig stark både under tiden Finland hörde till Sverige och senare till 
Ryssland. 1869 blev den Lutherska kyrkan självständig från staten och fick en SYNOD, där man 
kunde fatta beslut när det gällde frågor som rörde kyrkan. När Finland senare blev självständigt fick 
kyrkan ännu större frihet – dock låg den under statlig förvaltning. Idag är den Lutherska kyrkan 
fortfarande en statskyrka, men så självständigt att en del skulle vilja använda benämningen 
”folkkyrka” i stället för statskyrka – en kyrka som finns till för både medlemmar som icke-

                                                 
10http://www.obotnia.fi/sv/document.aspx?docID=343&tocID=44 
11http://hbl.fi/i-dag/2011-06-05/vad-finns-kvar-av-talkoandan-i-dag 
12Hufvudstadsbladet, 19.01.2011,  http://www.hbl.fi/text/inrikes/2010/1/19/d42101.php eller http://hbl.fi/nyheter/2010-

01-19/valkommen-till-bibelbaltet 
13http://www.svof.fi/framtidsminnen/kommuner/Narpes.htm 
14Hufvudstadsbladet, 19.01.2011,  http://www.hbl.fi/text/inrikes/2010/1/19/d42101.php 
15Björkstrand, 2008, s.71 
16 Från A till Ö, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, www.evl2.fi/ordlista/index.php/Laestadianism 
17http://www.evl2.fi/ordlista/index.php/Lutherska_v%C3%A4rldsf%C3%B6rbundet 
18http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=211405 
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medlemmar.19 Finlands andra folkkyrka är det ortodoxa kyrkosamfundet i Finland, vilken cirka 1,1 
procent av landets invånare tillhör.20 
 
79,7 % av finländarna, 4 266 755 personer, hörde till den Lutherska kyrkan 2009.21 Därefter har 
medlemsantalet sjunkit, vilket framgår längre fram i uppsatsen. De flesta av kyrkans medlemmar 
deltar i det kyrkliga livet väldigt sällan, främst vid högtider och olika förrättningar, som dop, 
konfirmation, bröllop och begravningar. Den Lutherska kyrkan räknar med att kring 2 procent av 
medlemmarna deltar i kyrkan en gång i veckan och 10 procent en gång i månaden. 
 
Den Finlandssvenska Evangeliska Lutherska Församlingen hör under Borgå Stift. Det som är 
aktuellt inom de finlandssvenska lutherska församlingarna, förutom gudstjänster och 
församlingarnas privata program, är radioandakter, direktsända gudstjänster på nätet, 
ungdomsmässor och konferenser, dövpräst, webbpräst, och tidningen ”Kyrkopressen”.22 Dessa är 
viktiga för att kyrkan skall göra sig hörd.23 Andra tjänster som kyrkan erbjuder är familjerådgivning 
(dit medborgare med olika problem får gå gratis – rådgivningen finansieras delvis helt eller delvis 
av kyrkoskatten).24 
 
Medlemmarna i de lutherska församlingarna kan delas in i olika grupper enligt religiositet och 
kyrkligt deltagande. Det finns de övertygade och riktigt aktiva, icke-övertygade och helt passiva, 
men det finns även de som är ”kyrkligt lojala”. Till den senaste gruppen hör troligtvis de flesta 
kyrkomedlemmarna, de prioriterar inte kyrkan och trosfrågor högst och går sällan i kyrkan, men 
trots det betyder kyrkan någonting för dem. Icke övertygade kunde också kallas marginaliserade 
medlemmar, de har inte så mycket kontakt med kyrkan och delar till viss del inte kyrkans 
värderingar. Passiva/alienerade medlemmar är sådana som helt tar avstånd från allt som har med 
kyrkan att göra, men som trots detta tillhör den. För dessa sistnämnda är steget att lämna kyrkan 
mycket litet när möjligheten ”ges”.25 

1.4.5 Pingströrelsen 
Pingströrelsen finns över hela världen och hade år 2006 uppskattningsvis 580 000 000 medlemmar 
(en prognos för 2025 är att rörelsen då kommer att ha cirka 811 552 000 medlemmar).26 Rörelsen 
växer dessutom snabbare än något annat samfund. Typiskt för rörelsen anses vara betoningen på det 
övernaturliga och mottagandet av de andliga nådegåvorna.27 Den moderna Pingströrelsen världen 
över har sitt ursprung från början av 1900-talet (i USA) och 1907 hade Pingströrelsen spridit sig till 
Skandinavien och delar av övriga Europa.28 Skillnaden mellan den Evangelisk Lutherska kyrkan 
och Pingströrelsen behöver idag inte alltid vara så väldigt stor, men det som utmärker Pingströrelsen 
är att den lägger stark betoning på den helige ande (detta lyfts fram som en del av treenigheten i 
trossbekännelsen), vuxendop, sång och musik, spontana vittnesbörd och tungotal (det vill säga att 
be på ett okänt språk eller ett språk som kan vara bekant för andra men inte för den tungotalande 
personen). Även förbön, bönegrupper med mera, har en viktig plats i gudstjänsten. 
  
Pingströrelsen är den yngsta av de traditionella frikyrkorna och dess uppkomst tros komma från att 
människorna i början av 1900-talet längtade efter en djupare upplevelse av Gud; de traditionella 

                                                 
19http://countrystudies.us/finland/48.htm, Björkstrand, 1993, s.67 
20Björkstrand, 1993, s.50 
21http://evl.fi/EVLsv.nsf/Documents/278336EAD7F90B16C2257308002972CC?openDocument&yp=y&lang=SV 
22Årsbok för Borgå Stift, 2010 
23Årsbok för Borgå Stift, 2010, s.24 
24Årsbok för Borgå Stift, 2010 
25Sundback, 1991, s.33 
26http://www.pingst.biz/fakta/statistik-medlemmarinternationellt.asp 
27http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=12 
28http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=12 
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kyrkorna gav inte människorna vad de då behövde. Den som spred Pingströrelsen i Europa och 
Norden var metodistpastorn T.B. Barrat och budskapet nådde slutligen Finland 1908. Till en början 
hade rörelsen i Finland inte så stor framgång och det var först 1919 som egna församlingar 
grundades. Den första församlingen (som idag har cirka 500 medlemmar) grundades år 1920 i 
Helsingfors och till en början var det mest andra frikyrkliga som anslöt sig till 
pingstförsamlingarna. Det är svårt att säga exakt hur många pingstvänner det finns världen över, 
men i Finland finns det 32 svenskspråkiga församlingar (bland annat i Vasa, Nykarleby, Jakobstad 
och Karleby, samt i södra Finland) som sammanlagt har cirka 3000 medlemmar. På finskt håll i 
landet är rörelsen rätt stor med cirka 45 000 medlemmar. Jämförelsevis fanns det år 2005 cirka 490 
församlingar med 86 670 medlemmar.29 Idag är pingströrelsen starkast i Sydamerika och i 
Sydkorea.30 
 
I Pingströrelsen tror de att de som blir döpta av den helige ande mottar speciella övernaturliga gåvor 
som tros ha existerat i den tidiga kyrkan; möjlighet till att profetera, hela och att tala i tungor (eller 
att översätta någon annans tungotal). Pingströrelsen lyfter fram konvertering och omvändelse, mer 
eller mindre moralisk stränghet och bokstavlig tolkning av Bibeln.31 I pingstförsamlingen finns det 
inga präster utan pastorer. En pastor kan vara vem som helst som har fått skolning i 
predikokonst/homiletik och som känner ett kall. I början talade Pingströrelsen till människor i nöd 
(exempelvis fattigdom och utstötthet). Ytterligare ett karaktärsdrag för Pingströrelsen är healing 
(helande) genom handpåläggning eller förbön. Många pingstvänner tror att vi lever i den sista tiden 
och vill därmed bringa världen till frälsning innan Jesus återvänder. ”The assemblies of God” är den 
största Pingströrelsedenominationen i världen med cirka 64 miljoner medlemmar och med 
församlingar i över 150 länder.32 Helsinki Saalem är den största pingstförsamlingen i Finland.33 

                                                 
29Skog, 2010, s.57 
30http://www.pargaspingst.fi/index.php?p=3 
31http://www.yvonnesjostrand.com/pingstkyrkan 
32http://ag.org/top/ 
33Www.pctii.org/news/finland.html, www.saalem.fi 
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2 Det religiösa livets förändringar och mångfald 
– tidigare forskning 

Mycket av den tidigare forskningen om religionens framtid i världen har gjorts av bland annat 
Bruce, Berger Weber och Habermas. Att svara på vilken roll religionen har i de offentliga eller 
privata sfärerna är en mycket komplex fråga som behöver närmas från flera olika perspektiv och 
synsätt.34 De böcker som jag baserar mitt textmaterial på i denna uppsats är bland annat Inger 
Furseth & Pål Repstads bok Religionssociologi – en introduktion (2003). I denna har jag hittat 
mycket grundläggande och viktig information om bland annat varför människor verkar ha ett behov 
av religion samt om vilken framtid religionen ser ut att gå till mötes. Andra böcker jag baserat mig 
på är Walter H. Capps Religious Studies: the making of a discipline (1995), Steve Bruce God is 
dead, secularization in the West (2002), Philip Jenkins The next Christendom: the coming of global 
Christianity (2002) och Paul Heelas The spiritual revolution: why religion is giving way to 
spirituality (2005). Även från Ina Rosens bok I’m a believer – but I’ll be damned if I´m religious 
(2009) har jag hittat mycket relevant information om religionens framtid samt religiositet och 
spiritualitet. 
 
Den viktigaste boken för min uppsats är Framtidens folkkyrka (2008), skriven av tidigare biskop för 
Borgå Stift Gustav Björkstrand. I boken tar han delvis upp frågeställningar som jag i min uppsats 
diskuterar, vad det är jag vill få undersökt genom min uppsats och hans bok är den, för mitt arbete, 
mest relevanta och relativt färsk forskning som jag har hittat. Jag har även hittat en del information 
om Finland och religiositet (speciellt ur ett historiskt perspektiv) i Susan Sundbacks avhandling 
Utträdet ur Finlands lutherska kyrka (1991). 

2.1 Religion och dess utmaning 
När jag skulle beskriva detta stycke så var den första termen som kom upp i min tanke att vi 
befinner oss inför (eller redan är i) en ”religionskris”. Men vid närmare eftertanke så är den 
benämningen inte riktigt rätt. Jag kan inte säga att religionen i sig är i kris, utan snarare kanske 
folkkyrkan. Under de senaste hundra åren har kristendomen stått inför många nya utmaningar: 
kommunism, feminism och vetenskap är bara några av dessa.35 Att traditionella och religiösa 
institutioner minskar i betydelse menar Max Weber och Steve Bruce beror på moderniseringen. 
Andra, bland annat José Casanova (en framstående religionssociolog)36 argumenterar för att religion 
kommer att fortsätta vara viktig i det moderna samhället – en viktig faktor när det gäller kollektivt 
handlande, social tillhörighet och politisk mobilisering. 37 Andra fenomen som har fått en allt mera 
framträdande roll i västvärlden är sådant som immigrantreligioner, karismatiska rörelser, nya 
religiösa rörelser, hälsopraktiker, och ritualiserade kroppspraktiker.38 
 
Innan jag skriver mer om religionens negativa utveckling eller problem, som vi eventuellt står inför 
i väst så vill jag börja med att fundera på den grundläggande frågan: vad är religion? Det finns 
otaliga förslag på hur religion skall definieras och jag kommer här att ge exempel på några. Emile 
Durkheim (1858-1917) trodde att religion var grundläggande för mänsklig intelligens och att det är 
något som i högsta grad är socialt.39 En del ser på religion som att den (religionen) inte kan skiljas 

                                                 
34Furseth, Repstad, 2003, s.149 
35Jenkins, 2002, s.1-2 
36http://berkleycenter.georgetown.edu/people/703 
37Furseth, Repstad, 2003, s.134 
38Finyar, http://www.finyar.se/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=4 
39Capps, 1995, s.159 
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från sin sociala kontext, för då kan den ej heller förstås – religion är något naturligt för människan, 
ett varaktigt och evigt drag i människans natur.40 
 
Religion kunde förklaras som en kulturell produkt, som för att bevaras och förbli intakt, måste 
vårdas och praktiseras, precis som en trädgård skall skötas. En trädgård behöver staket för att hållas 
intakt och på samma sätt behöver religionen väktare.41 Religionen har länge varit inbäddad i det 
vardagliga livet och i maktfulla sociala institutioner och då finns risken att religionen till viss del 
kan avta. Det är när samhället blir sekulärt som det kan uppstå problem. Emile Durkheim förklarar 
religionen också på följande sätt: ”En religion är ett enande system av trosföreställningar och 
praktiker som är relativa till heliga ting, alltså, saker som är avskilda och förbjudna – 
trosföreställningar och praktiker som enas tillsammans i ett enda moraliskt samhälle som kallas 
kyrkan och består av alla som håller fast vid dem”.42 Religiositet kunde också ses som ett mänskligt 
karaktärsdrag eller som en kulturell produkt.43 Den sista religionsdefinitionen jag vill nämna är 
Clifford Geertz, som beskriver religion enligt följande: ”religion är ett system av symboler som 
verkar för att etablera mäktiga, genomträngande och långvariga inställningar och motivationer i 
människor genom att formulera föreställningar av en generell ordning av existens och som klär 
dessa koncept i en sådan aura av fakticitet att inställningen och motivationen ses som unikt 
realistiska”.44  Det är också viktigt att komma ihåg att religion inte är bara teologi, utan också en 
fråga om livsstil och tradition.45 
  
Varför behöver enskilda människor religion över huvudtaget? Om detta finns det många olika 
teorier: deprivationsteorin, socialiseringsteorin, teorin om rationella val och teorin om ett sökande 
efter mening och tillhörighet.46 Deprivationsteorin är en teori om att brister skapar religiösa behov: i 
svåra stunder där människor saknar något kan religion erbjuda en tröst eller kompensation.47 Att 
människor blir religiösa helt enkelt av vana är ”socialisationsteorin”. Vi har alltså vant oss vid ett 
visst sätt för hur saker och ting skall vara, blivit ”uppfostrade” in i vissa tankesätt. Här spelar 
människorna i vår omgivning en stor roll, speciellt i ung ålder; vi tar intryck av föräldrar, lärare och 
andra vuxna. En socialisation kan också beskrivas med att vi växer in i samhällets roller utifrån 
vilka förväntningar som finns på oss.48 ”Teorin om rationella val” innebär att människor blir 
religiösa när det lönar sig. Denna teori har fått en stark position inom religionssociologin  där det 
tolkas så att människor blir religiösa när de kan ha fördelar av att bli det. Människan är en varelse 
som vill få så mycket som möjligt med så lite ansträngning som möjligt.49 Sen finns det också teorin 
om att ”religion är en jakt på mening och tillhörighet”. Detta sökande efter mening och tillhörighet 
kan bli extra stark vid möte av motgångar i form av till exempel olyckor, ondska, lidande och död.50 
Religion erbjuder en känsla av ontologiskt rättfärdig orientering (ontologin ger oss riktlinjer för hur 
vi skall förstå livet och strukturera saker och ting), men i perioder av ”kris”, av olika slag, blir det 
allt svårare att upprätthålla denna ontologiska orientering som är så viktig för oss. Försök för att 
förhindra att denna går förlorad har gjorts många gånger, bland annat i och med protestantismen, 
reformationen och upplysningsliberalismen, men de har alla misslyckats.51 
 

                                                 
40Capps, 1995, s.162 
41Bruce, s.147 
42Capps, 1995, s.161 
43Bruce, 2002s.186 
44Capps, 1995, s.181 
45Sundback, 1991, s.7 
46Furseth, Repstad, 2003, s.151 
47Furseth, Repstad, 2003, s.125 
48Furseth, Repstad, 2003, s.155 
49Furseth, Repstad, 2003, s.159 
50Furseth, Repstad, 2003, s.164 
51Capps, 1995, s.188 
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Vårt samhälle har förändrats ekonomiskt, socialt och även religiöst. Förut var asketism det 
viktigaste och det eftersträvansvärda inom kristendomen. Till situationen idag passar uttrycket ”det 
är lättare för en kamel att ta sig genom ett nålhuvud än för den rike att komma in till Guds rike” 
(Matt 19:23-24) väldigt bra – ju bättre och lättare detta liv är – desto svårare är det att koncentrera 
sig på nästa liv, på en Gud som borde finnas i centrum för våra tankar och vårt levnadssätt. När 
materiella omständigheter blev bättre, behövdes även religionen omskrivas eller omtolkas och i 
denna process kunde det väl hända att den också tappade mycket av sin kraft.52 Under mitten av 
1900-talet ställdes den religiösa världen inför en fas med frågor som ”vem är jag och vem vill jag 
vara?”. Denna situation bidrog till en förändrad syn på den kollektiva förståelsen av människans 
värde och levnadsöde. Idag står vi inför något som skulle kunna kallas ett religiöst epokavgörande, 
det vill säga att det religiösa läget kan förändras stort under vår tid, någonting som kanske nämns 
som ett paradigmskifte i historieböckerna framöver.53 

2.2 Kristendomens flyttvåg 
Det är viktigt att komma ihåg att mönstret som vi kan se i Europa inte innebär att kristendomen 
håller på att försvinna eller minska i hela världen. Tvärtom är det snarare ett centrumskifte som har 
ägt rum. Tidigare var kristendomen som starkast i Europa och nord Amerika, men nu är den som 
starkast i världens sydligare kontinenter; Sydamerika och Afrika. I dessa områden är kristendomen 
stark och växer. Enligt ”World Christian Encyclopedia” så finns fortfarande många av jordens 
kristna i Europa, men inom de femtio kommande åren kommer majoriteten av kristna ha förflyttats 
längre söderut.54 En intressant iakttagelse av en man vid namn Philip Yancey är denna: ”As I travel, 
I have observed a pattern, a strange historical phenomenon of God ‘moving’ geographically from 
the Middle East, to Europe to North America to the developing world. My theory is this: God goes 
where he is wanted”.55 
 
Förflyttningen av kristendomen innebär också att själva religionen kommer att ta sig nya – eller gå 
tillbaks till gamla – uttryck. Religionen kommer att verka bland relativt mindre välbärgade 
människor och det kan i sin tur leda till en liberal, aktivistisk och kanske en revolutionär religion –
en sorts befrielseteologi.56 Kristendomen kommer att sätta mera fokus på sådant som mysticism, 
personlig frälsning och puritanism. Det är främst Pingströrelserna som snabbt växer i medlemsantal 
runtom i världens sydligare delar – mycket troligt är att det är denna rörelse som kommer att vara i 
majoritet om några år. Pingströrelsen har till och med blivit beskriven som ”århundradets mest 
lyckade sociala rörelse”.57 Dock är det fortfarande den Katolska kyrkan som är starkast och störst i 
världen.58 På det viset som kristendomen ser ut att utvecklas i syd så finns det många gemensamma 
drag med hur kristendomen såg ut i Europa under medeltiden och tidigare.59 Det har också skett en 
växling i missionerandet. Förut var det människor från väst som åkte till Afrika och Sydamerika för 
att missionera och evangelisera – nu är det ofta tvärtom – att personer från Afrika kommer upp till 
norr för att evangelisera här, en så kallad omvänd mission.60 

                                                 
52Bruce, 2002, s.25 
53Capps, 1995, s.187 
54Jenkins, 2002, s. 2-3 
55Jenkins, 2002, s. 15, Uppsats Kristendomens framtid, Ida Strandberg 2010 
56Jenkins, 2002, s. 7 
57Jenkins, 2002, s. 8 
58Jenkins, 2002, s. 57-61 
59Jenkins, 2002, s. 8 
60Jenkins, 2002, s. 40 
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2.3 Kristendomen i förändring 
Om det heliga, eller låt oss vara mer specifika och säga kristendomen, skall kunna fortsätta existera 
beror mycket på hur den moderna framtiden kommer att utvecklas, i relation till religioner och olika 
former av spiritualitet.61 De moderna samhällena idag sätter mycket mera fokus på individer än 
förut och det är deras välmående som är av högsta prioritet, det vill säga att individualismen är 
stark. Det är svårt att hitta institutioner idag som inte har rört sig med tanken på hur människor 
upplever sina egna personliga liv.  Detta är bara ett exempel på vad som håller på att ske i den 
moderna kulturen. Religiositeten tycks alltså avta, men den subjektiva spiritualiteten är troligtvis 
inte hotad till samma grad, eftersom den passar väldigt bra ihop med den moderna kulturen och 
världen. Så länge det finns värderingar och så länge denna subjektiva kultur värderar sådant som 
välmående, lär det finnas någon form av spiritualitet.62 
 
Redan på 1960-talet gjordes undersökningar angående religionens framtid och det visade sig att det 
var främst ekonomiska, sociala, politiska och klassmässiga förhållanden som påverkade religiöst 
avståndstagande eller religiositetens spridning. Kyrkligt deltagande var aktivare på landsbygden än 
i större städer, kvinnorna var mera religiösa än männen och det var främst arbetarklassen som var 
mera kyrkligt sinnade.63 

2.4 Människan blir Gud – från det allmänna till det privata 
Sekularisering är något som under en längre tid har diskuterats mycket och fortfarande diskuteras 
idag, huruvida den påverkar religionen och i sådana fall på vilket sätt. Sekularisering innebär att 
religioner baserade på en tro på en Gud eller framtida stat blir privatiserade, valfria och 
problematiska. Då blir även kristendomen sekulariserad. Det ser ut som att den kristna 
uppenbarelsen (revelation) inte längre ger de legitima svaren på frågor om Gud och moral som 
människor idag kräver. I och med sekulariseringen skedde det för första gången i historien att 
religiösa legitimeringar av världen förlorade sin trovärdighet i en stor del av samhället.64  Trots detta,  
har en del sociologer förvånats över att det faktiskt finns många kyrkor och samfund som har 
fortsatt att verka och som inte har mist sitt lojala medlemsunderlag trots de strukturella och 
kulturella förändringarna i samhället.65 
 
Sekulariseringen i Europa innebar att människorna började allt mer uppfatta sig själva som världens 
och tillvarons centrum och att delar av samhället togs bort från de religiösa kyrkornas dominans. 
Kyrka och stat gled allt längre bort ifrån varandra och människorna ville med hjälp av sitt eget 
förnuft skapa ett nytt samhälle och en ny kultur där människan och inte Gud var medelpunkten. Det 
är detta möte med sekulariseringen som har varit Europas kyrkors största problem sedan 
upplysningen.66 Det verkar som att det aktiva deltagandet i de kristna kyrkorna har minskat, många 
skriver ut sig ur kyrkorna och religionen blir allt mindre synlig i det vardagliga livet. ”The kingdom 
of man” har ersatt ”the kingdom of God”.67 Sekulariseringen kunde sägas vara den progressiva 
autonomiseringen av sociala sektioner från dominansen av religiös mening och institutioner.68 Det 
vill säga att sekulariseringen innebar att mycket av den sociala domänen inte längre styrdes av 
religiösa institutioner utan blev mera självständigt. 
 

                                                 
61Heelas, 2005, s.129 
62Heelas, 2005, s.132 
63Sundback, 1991, s.14 
64Engelhardt, 1941, s.4 
65Sundback, 1991, s.6 
66Tergel, 2004, s.612-613, Kristendomens framtid uppsats, Ida Strandberg 2010 
67Nasr, 2002, s.305 
68

 Bruce, 2002, s.2 
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Förut fanns det ingen klar skillnad på gudar och människor, deras världar och umgänge, grekiska 
och romerska gudar stod mycket nära människorna. En förändring i detta kom först i och med 
judendomen, som satte Gud utanför kosmos. Med bara en Gud istället för – som tidigare – flera, så 
blev en systematisering av tron möjlig och moral och etik blev skilda från tron på det övernaturliga. 
En plats för sekulära alternativ var alltså det som kristendomen skapade. Det skedde alltså en 
delning mellan kyrka och stat och i och med moderniseringen uppstod specialiserade roller och 
institutioner som tog hand om specifika drag och funktioner som tidigare skötts av olika religiösa 
institutioner (undervisning, hälsovård, social kontroll och omsorg etcetera). Människorna började se 
sig själva som världens centrum och ville med hjälp av sitt eget förnuft skapa ett samhälle där 
människan och inte Gud var medelpunkten.69 
 
Denna förändring har skett olika snabbt på olika ställen i världen. Finland var tidigare en integrerad 
del av det Svenska riket, och de trodde, på 1600-talet fram till slutet av 1700-talet, att en enhet i 
religionen var ett absolut grundvillkor för att ett tryggt, harmoniskt och bestående samhälle skulle 
kunna existera.70 I den ”moderna tiden” delade människorna i en större utsträckning på sig 
(migration och urbanisering) och det ledde i sin tur till att den religiösa tanken om att samhället 
hölls ihop av Gud avtog. Den övernaturliga världen och den materiella världen fördes närmare 
varandra.71 Differentiering och socialisation bidrog till att det religiösa blev förflyttat till något mera 
privat från att tidigare varit maktfullt och av stor betydelse i samhället. Religionen kunde 
fortfarande ha en betydelse för människor, men den var inte längre ”tagen för givet” - det var inte 
längre någon nödvändighet utan en valmöjlighet.72 Priset väst betalade för teknologiskt bemästrande 
av den materiella världen, var förlusten av dess själ.73   
 
Det verkar ändå som att sekulariseringen inte kan få religionen att försvinna helt och hållet, det den 
däremot kanske kan bidra med är att allt blir mindre religiöst. Det enda alternativet till religion är 
inte gudlöshet.74 Största skadan på religion har inte orsakats av tävlande sekulära idéer, utan genom 
den generella relativismen som antar att alla ideologier är lika sanna (eller lika falska).75 I och med 
rationaliseringen och sekulariseringen har alltså den moderna staten förlorat religiös legitimitet. 
Max Weber oroar sig över att den sekulära legitimiteten kan hamna i kris, detta eftersom samhället 
ligger i ett vakuum som egentligen varken rationell eller formell lag kan fylla.76 

2.5 Folkkyrkans Finland 
Finland har ursprungligen ett lutherskt statskyrkosystem, men på 1900-talet började statskyrkan 
kallas folkkyrka. Den lutherska kyrkan har länge varit det helt dominerande religiösa samfundet i 
landet. Det blev lättare för finländarna att säga upp sitt kyrkomedlemskap när religionsfrihetslagen 
kom i kraft (den nuvarande började gälla 2003 och den ersatte religionsfrihetslagen från år 1922)77 
och många skrev då in sig i det statliga befolkningsregistret istället (förut även kallat 
civilregistret).78 
 
Religionen har fått nya former i och med influenser av migration, marknadsekonomi, populärkultur 
och andra sociala och kulturella förändringar. Även i Finland har den tid då kyrkan hade en stark 
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ställning som upprätthållare av bland annat kulturen, kommit till sitt slut. Landet blir allt mera 
mångkulturellt och internationellt. På det kulturella eller livsåskådningsmässiga området ökar 
utbudet och valmöjligheterna inom många områden av livet blir flera. Mellan åren 2004-2007 
flyttade omkring var femte finländare till en ny boningsort. Flytt ledde också till att kontakten med 
hembygden eventuellt bröts vilket i sin tur hade konsekvenser när det gäller relationen till 
församlingen. I den nya miljön känner sig många inte riktigt hemma och ofta har de ingen kontakt 
till den nya platsens församling och steget till att lämna kyrkan blir plötsligt väldigt litet.79 
 
Bandet till den tro som kyrkan erbjuder har försvagats, men samtidigt har människor blivit mera 
öppna för andra religioner och värderingar. Religionen kunde sägas vara mera individuell och 
pluralistisk. Utlänningarna är dock inte många i Finland, så i ett internationellt perspektiv är Finland 
fortfarande ett religiöst och kulturellt enhetligt land.80 Finländarnas inställning till religionen har 
egentligen inte försvagats, utan enbart inställningen gentemot den kristna kyrkan. Forskningar har 
gjorts i landet som visar på att religionen inte alls håller på att försvinna – utan tvärtom – intresset 
för religiösa frågor har ökat både bland unga och äldre.81 
 
Ser vi på religionens situation i Finland (i jämförelse med grannländerna) i ett större perspektiv, är 
situationen i Finland klart annorlunda än i de andra nordiska länderna. I RAMP-undersökningen 
(Religious and Moral Pluralism), blev resultatet att församlingsmedlemmarna i Finland känner en 
betydligt starkare samhörighet med sina kyrkor och församlingar, än i de övriga nordiska länderna.82 
Folkkyrkan är också väldigt ofta representerad vid olika sekulära evenemang i Finland, vilket också 
skiljer sig från de övriga länderna. Observeras bör att Finland ligger högt när det gäller nordiskt 
utövande av religion, men inte om vi jämför internationellt.83 
 
Situationen i Svenskfinland skiljer sig också från läget i det övriga landet. I kyrkorna med 
finlandssvensk majoritet är den kyrkliga statistiken betydligt högre än i församlingar med 
finskspråkig majoritet. Varför detta fenomen? En teori är att finlandssvenskarna har så många 
nätverk: många organisationer och föreningar har skapat ett starkare kollektiv än den hos den större 
majoriteten finskspråkiga. Finlandssvenskarna har gemensamma traditioner så som lucia, 
modersmålets sång, Svenska dagen, Stafettkarnevalen och andra sammanbindande evenemang.84 
Vad som skapats kunde kallas ett finlandssvenskt ”civilsamhälle”. Dock är även skillnaden i 
religionsutövandet regionalt på de finlandssvenska områdena väldigt stor, den högsta anslutningen 
finns i södra och norra Österbotten. Norra Österbotten har det klart största antalet aktiva 
församlingsmedlemmar.85 Även frikyrkligheten (till exempel Pingströrelsen) har haft större 
genomslagskraft på finlandssvenskt håll än i övriga Finland. En orsak till den starka religiositeten i 
norra Österbotten kan tillskrivas den laestadianska rörelsen som har många anhängare.86 Kyrkan 
tycks alltså fortfarande ha en betydande roll för många människor i Svenskfinland, även för 
ungdomarna har kyrkan nästan en självklar roll i livet.87 Detta låter onekligen positivt, men faktum 
är att när biskopen Gustav Björkstrand själv åkte runt i Borgå stifts församlingar och frågade hur det 
var med till exempel gudstjänstdeltagande, var svaret alltid att tendensen är svagt sjunkande. Det är 
enbart specialgudstjänsterna, till exempel familjegudstjänster och familjens julbön, som har haft 
lättare att bevara sin attraktivitet.88 
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När det gäller utträdet ur Finlands folkkyrkor är utträdet minst inom Borgå Stift (och de som där har 
skrivit ut sig har främst varit i större städer så som Helsingfors och Vasa). Ser vi på utträdesnivån 
historiskt så har den varit väldigt varierande. När religionsfrihetslagen trädde i kraft 1923, var det 
en topp i utskrivningar. Detta lugnade dock ner sig så småningom och åren därefter var antalet 
utskrivna per år omkring 5000 personer. Efter andra världskriget ökade utskrivningen åter och de 
högsta topparna de åren var 20 000 utskrivna per år. Även under 1980-talet var det många som 
skrev ut sig, och detta ofta motiverat med kyrkans inställning till kvinnopräster. Under den 
ekonomiska krisen i början av 1990-talet sjönk antalet utskrivningar eftersom kyrkan lyckades vara 
framme och hjälpa många människor vid behov. Under 2000-talet har det blivit lättare att skriva ut 
sig89 och därmed har även utskrivningarna ökat, och det verkar vara en ihållande trend. De flesta 
som skriver ut sig bor i stora städer och det är även skillnader stiften emellan.90 
 
Orsaker till utskrivningar är inte till så stor del på grund av att människor skulle ha en negativ syn 
gentemot kyrkan eller att de skulle vara besvikna på den, utan en vanlig orsak är att människor inte 
längre känner att kyrkan har den personliga betydelsen för dem, som den kanske hade förut. Tron 
har inte någon desto större betydelse för unga vuxna längre. Dock finns det även de som skriver ut 
sig för att de anser att kyrkan är för konservativ, ojämlik, för liberal eller ofördragsam.91 Antalet 
personer som skrev ut sig på grund av ekonomiska orsaker (till exempel kyrkoskatten) sjönk efter 
att den ekonomiska krisen var över. Det går inte att vara säker på de egentliga, underliggande 
orsakerna i frågor som dessa – kanske det är lättare att skylla på bristande tro än att man har det 
dåligt ställt ekonomiskt. Å andra sidan så finns det även undersökningar som visar på att de flesta 
skriver ut sig just på grund av ekonomiska orsaker: de vill inte betala kyrkoskatten eftersom de inte 
ser sig ha någon nytta med sitt medlemskap. Av de som skriver ut sig ur kyrkan är omkring 70 
procent unga män i åldern 20-39 år.92 
 
För att inte enbart skriva om varför folk väljer att lämna kyrkan, så skall jag också skriva lite om 
varför folk väljer att tillhöra kyrkan. I en gallup 2007 i ”Ecclesiastica”, frågades kyrkomedlemmar 
varför de vill tillhöra kyrkan. Det som visade sig vara viktigt är de kyrkliga förrättningarna, till 
exempel att bli fadder. Även upprätthållning av gravplatser, kyrkans arbete med barn, unga och 
åldringar uppskattades av många. Av de som lämnar kyrkan och sedan skriver in sig igen, gör de 
flesta detta vid de mera centrala skedena i livet, det vill säga när ett barn föds, vid fadderskap, 
konfirmation, bröllop och även vid sjukdom eller någon slags kris.93 
 
I Åbo, Finland, pågår nu forskningsprojektet ”Den post-sekulära kulturen och ett religiöst landskap 
i förändring”. Forskarna skall se på hur samhälleliga och kulturella processer tillsammans med 
religion har förändrat och förändrar människors livssammanhang. Kulturella och samhälleliga 
processer som kan räknas hit är senmodernitet (ökad privatisering, urbanisering och medialisering), 
globalisering (migration, mobilitet) och neoliberalism (marknadsinflytande på samhälle och kultur). 
Alla dessa processer samverkar och har påverkat religionens plats i både samhälle och kultur.94 

2.6 Spirituell eller privatreligiös 
När vi ser tillbaka på det religiösa deltagandet i historien, ser det ut som att människor var mera 
personligt (observera – inte i betydelsen ”privat”) religiösa förut, de deltog aktivt i det religiösa 
livet och det religiösa var på den tiden en del av vardagen, ”alla gjorde det”, religionen sågs 
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fortfarande som en nödvändighet och en självklarhet.95 Det är egentligen under 1900-talet som 
religiositeten i Europa har genomgått de största förändringarna. Här måste vi dock också se till de 
omkringliggande aspekterna för att förstå varför denna förändring ägde rum. Europa under 1900-
talet var en mycket turbulent plats både intellektuellt och vetenskapligt och inte att förglömma de 
traumatiserande delarna i form av krig och våld. 96 
 
Den religiösa delen som finns kvar idag är det privata, om än inte på exakt samma sätt som förut. 
Det är det aktiva och ”allmänna” deltagandet inom religiöst och kyrkligt liv som har avtagit – och 
som har minskat snabbt de senaste åren i världens västnordliga delar och främst i Europa. Alltså, 
trots att intresset för religionen när den är institutionaliserad minskar kraftigt, så verkar det ändå 
finnas en tro på att det finns någonting där ute – ”vad” är frågan som många ställer sig. Elisabeth 
Gilbert beskriver denna längtan efter något som är större än oss själva på ett intressant sätt i sin bok 
Lyckan, kärleken och sanningen med livet (2008): 

Men vad jag ser hos en del av mina vänner, när de blir äldre, är en längtan efter något att tro på. Denna längtan 
stöter på otaliga hinder, däribland deras intellekt och sunda förnuft. Och trots förnuftet lever de ändå i en värld 
som far omkring i vilda och ödeläggande och totalt meningslösa krängningar. Fruktansvärt lidande och stor 
glädje uppstår i deras liv, precis som i alla andras, och sådana megaupplevelser tenderar att väcka längtan efter 
ett andligt sammanhang där vi kan uttrycka sorg eller tacksamhet eller söka förståelse. Problemet är: Vad skall 
man tillbe, vem skall man be till?97 

Det finns också idag en skillnad mellan att vara spirituell och att vara religiös och det verkar även 
som att det är allmänt mera ”okej” och accepterat att säga att ”jag är spirituell” än att ”jag är 
religiös”. Det går att ifrågasätta om dessa två termer verkligen är olika saker, för det är mycket svårt 
att ge en skild distinktion av dem eftersom de egentligen är synonymer. Båda innehar en tro om ett 
högre väsen och en önskan om att få kontakt med detta väsen, samt mycket likadana ritualer och 
ceremonier.98 Jag skall dock försöka beskriva dem båda här, så att det blir lättare att förstå vad som 
menas med dessa termer som används mer och mer i vårt samhälle. 
 
Det spirituella kan sägas vara någonting personligt medan det religiösa innebär ett deltagande eller 
medlemskap i en organiserad religion.99 Privatreligiositet är ett fenomen som går under många andra 
namn: folkkyrkoreligion, populär religion och folkreligion. Någon som räknar sig själv som 
privatreligiös kan befinna sig inom ramen för ett religiöst samfund – medan någon som är 
”spirituell” befinner sig utanför religiösa samfund.100 Det går att vara med i till exempel den 
Evangelisk Lutherska kyrkan och ändå räkna sig som privatreligiös – men då är ens aktiva 
deltagande i församlingen passivt. Alltså, i allmänhet är den privatreligiösa avståndstagande mot 
organiserade religiösa gemenskaper.101 I Norden delar vi överlag en öppen tolerans för andra 
trossystem än vår egen (de flesta är uppväxta inom ramen för kristendomen) och inom 
privatreligiositeten får man möjligheten att fritt välja vad man vill tro på och vilka element man tar 
in från vilka trosriktningar (detta är också något som visar på pluralismen i vårt nutida samhälle).102 
De privatreligiösa utgör ingen grupp för sig och därmed är det svårt att kunna hitta kännetecken för 
dem och uppskatta hur många det finns världen över. De kan vara farmare, bankdirektörer, städare, 
riksdagsmän och i alla olika åldrar. Det enda som tycks vara gemensamt för dessa är tanken om att 
”jag tror på någonting, vad, vet jag inte riktigt”.103   
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2.7 Byte av trossystem 
Europa har av en del blivit kallat den mest sekulariserade platsen på jorden. Detta behöver dock inte 
betyda att all religion kommer att utplånas från denna kontinent – fastän kanske kristendomen gör 
det – utan det är möjligt att det istället blir andra religioner som tar över. Sekulariseringen som har 
skett i väst har inte ägt rum i den islamska världen, utan de flesta muslimer lever fortfarande med en 
mycket stark gudstro.104 Att sätta sig emot avsakraliseringsprocessen kan vara ett mycket mäktigt 
redskap i den eventuella religionskris som en del av världen befinner sig idag.105 
 
Vi lever i en värld med otaliga sociala förändringar och vår värld kunde sägas vara delad. Detta kan 
leda till att människor söker alternativa sätt för att tillfredsställa sina religiösa och spirituella behov. 
De flesta av oss funderar över livets mening och om det finns någon Gud. Scientologi, Hare 
Krishna och Sai Baba är bara några namn som florerar i media och hos allmänheten idag och det är 
exempel på religiösa grupper som folk kan söka sig till för att få sina frågor och behov 
tillfredsställda. De hör till kategorin Nya Religiösa Rörelser (NRR). NRR är idag ett fenomen som 
vi kan se över hela världen och i många olika former. De började uppkomma i en högre grad 
egentligen efter andra världskriget och de uppkom ur bland annat kristna, buddhistiska, 
hinduistiska, judiska och islamska traditioner.106 Nya Religiösa Rörelser utmanar den traditionella 
kyrkan och många människor söker sig till dessa rörelser just för att den traditionella kyrkan inte 
har kunnat erbjuda dem det som de söker: den lära, möjligheten till deltagande, den information 
eller kunskap om komplexiteten med vår existens, som de har önskat.107   

2.8 Religionens och kristendomens framtid 
Framtiden är kanske ändå inte så mörk som det låter. Peter L. Berger tror att moderniteten kan 
öppna upp för villkor som öppnar upp för en ”religiös blomstring”.108  Det finns orsaker som gör att 
kristendomen håller sig stark och kanske till och med växer även hos oss i väst. En orsak kan vara 
urbaniseringen. Urbaniseringen ger nya möjligheter för politiskt och religiöst ”självstyrande”. En 
flytt till en ny stad kan innebära en befrielse från traditionella strukturer (som åtminstone förut var 
starka på landsbygden). Men även i en ny stad och en ny situation kan en människa börja söka efter 
sociala strukturer som inte är så annorlunda från dem man är van vid från förut och här kan 
kyrkorna erbjuda en sorts trygghet. 109 
 
En teori om vad som kommer att hända med religion och kristendom i framtiden är något som 
kallas ”Easternization of the West” (”Östernisering av väst”). Enligt denna teori utgår man från att 
samtidigt som idéer från den östliga delen av världen får mera inflytande i väst, så kanske det 
samtidigt förändrar naturen på det västerländska tänkandet och resulterar i nya attityder och en tro, 
som lutar mera åt det filosofiska hållet, som hos hinduism och buddhism.110 Orsaken till denna 
förändring kan vara att vi idag är medvetna om flera alternativ till den kristna traditionen. Frågan är 
dock varför denna vetskap om andra trossystem skulle behöva leda till att vi tar det till oss, för 
människor har ju redan länge vetat om andra trossystems existens och innehåll? Ett svar på detta 
kan vara att det kanske inte är direkt kontakten som har förändrats, utan attityderna människorna har 
gentemot kontakt med andra trossystem.111 
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Låt oss säga att om människor av idag skulle bli tvungna att välja bland alla olika 
religionsutövningar som finns runtomkring i världen skulle resultatet mycket troligt vara att de 
flesta skulle plocka det bästa ur olika traditioner som i sin tur skulle ge individen mest frihet.112 
Viktigt för religionens överlevnad är att den upprätthålls i kommunikation och att den framstår som 
oproblematisk och självklar. En viktig utgångspunkt för religionen är miljön – människor med 
gemensamt synsätt umgås gärna och ofta och i denna gemenskap kan de traditionella och kollektiva 
trosföreställningarna och värderingarna lättare frodas.113 
 
Förväntningar på framtiden erbjuder två alternativ: antingen att det uppstår ett nytt utrymme för 
religiositet eller att det sker en total fragmentering av alla trossystem114. Det finns också de som 
tvivlar på att det kommer att ske någon anmärkningsvärd väckelse av religion i framtiden. Oavsett 
om vi gillar det eller inte kan inte religion baseras på kunskap, utan det är fullt ut en fråga om tro. 
Hur kan vi hantera denna situation? Kan vi leva med det? Räcker det med enbart tro?115 Avgörande 
för en framtid för tron är hur väl människor lyckas överföra den till nästa generation. 
 
Religion kan eventuellt få en ”modekaraktär” av förgänglighet och ytlighet, men religion kan också 
komma att ses som en nyttighet – om det finns stor variation så måste ju nästan alla människor 
finna något i urvalet som passar just dem. Om det inte finns någon variation på urval så kommer 
intresset för religion att försvinna.116 Thomas Luckmann tror att religionen kommer att bli osynlig 
istället för att helt försvinna. Religionen omlokaliseras från dess tidigare institutionaliserade plats 
till en privat sfär– från en dogmatisk form till en subjektiv form.117 I och med denna skiftning 
kommer religionen antagligen aldrig att få samma makt i sociala sammanhang som den haft förut. 
Som Bruce uttrycker det: ”Diffuse religion is not literally inconsequential. It is... practically of less 
consequence that either the church or sect types it has largely replaced in the West” (“En diffus 
religion är inte bokstavligen inkonsekvent. Den är praktiskt taget utav mindre betydelse som i väst 
till stor del har blivit ersatt av antingen kyrkan eller någon form av sekt”).118 
 
Att undersöka religion enbart inom religiösa rutinerade religioner kan ge oss en bild av att religion 
verkar minska (i troende, tillhörande och praktiserande) och kanske till och med försvinna i vår 
värld, men detta säger ingenting om var resten av populationen står.119 Religion, tro, etcetera 
behöver inte vara institutionaliserade för att existera. Människor kanske inte tror på vad vi (av vana) 
skulle kalla religion – det traditionella synsättet på religion, men detta betyder som sagt inte att de 
skulle vara utan tro. 
 
Genom tradition upprätthåller människor sociala band och attityder och religion är något som ger 
människor en kulturell tradition. Fastän många människor fortfarande deltar i de religiösa 
traditionerna (till exempel låter döpa sina barn), behöver det inte betyda att de tror på själva 
innebörden av traditionen, traditioner har ofta inget religiöst värde längre. Utifrån detta är det dock 
inte möjligt att påstå att religiositeten faktiskt minskar, utan att ha undersökt fenomenet/situationen 
ur ett samtidsperspektiv.120 
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Ett spirituellt revolutionspåstående är att de religioner som klart och tydligt säger åt sina 
medlemmar hur de skall leva (som inte sätter något stort värde på människors subjektiva liv), 
kommer att minska drastiskt, medan de religioner som ger större utrymme för personlig frihet 
kommer att växa.121 Det som många dock tror idag är att religion överlag kommer att bli ännu mera 
privatiserad och därmed få/ha minskad kulturell och social betydelse. Religionen kommer inte 
längre att vara en del i den sociala domänen, utan något som helt och hållet hör till människors 
privatliv.122 
 
Inre spiritualitet står inför en ny utmaning, tror Don Cupitt, som också tycker sig se ett skifte genom 
historien när det gäller spiritualitet (som han själv kallar mysticism). I den postmoderna världen har 
metafysisk realism nått sitt slut och den världssyn som nu råder är mera pluralistisk, pragmatisk och 
flytande än den tidigare. I teologiska termer är det mycket möjligt att detta bidrar till Guds död, att 
historien tar slut, självet försvinner och ”boken stängs”. Detta innebär ett slut för den objektiva 
sanningen och all framtida tro i den mänskliga världen, som i sin tur innebär att det troligtvis 
kommer att uppstå nya former av religiösa erfarenheter. Många människor har inte längre något 
behov av att hitta någonting absolut eller en högre form av kunskap, sökandet efter något 
övernaturligt och något som är ”mer än oss” är inte längre det högst eftersträvansvärda. Dagens 
människa kan vara lycklig utan någon absolut kunskap eller absolut realitet. För att 
spiritualiteten/mysticismen skall överleva i vårt samhälle, så bör den finnas i den här världen och 
inte i någon annan värld som vi måste leta efter för att finna, den måste alltså vara i samförstånd 
med samhället och relativt enkel att komma åt. Vi befinner oss i mitten av allting och allt är 
sekundärt, allt blir till – lika som allt försvinner. Inget är för evigt.123 
 
I Finland har det redan tidigare gjorts undersökningar för vad som torde vara kyrkans framtid i 
landet år 2030 och den framtiden kommer att se mycket annorlunda ut än idag – ifall den nuvarande 
trenden fortsätter. Troligt är att mässantalet i många kyrkor kommer med nöd och näppe att uppnå 
minimiantalet, dock skulle deltagandet öka när det gäller mera alternativa gudstjänster.  
Församlingsdeltagandet som helhet skulle gå från nästan 6 miljoner till enbart 4,4 miljoner.124 Det är 
viktigt att komma ihåg att det inte med säkerhet går att utröna kyrkans framtid, lika lite som jag kan 
säga med säkerhet vad framtiden för kristendomen kommer att bli i Österbotten genom min uppsats. 
Finland är trots den negativa trenden internationellt sett ett väldigt homogent område när det gäller 
religion och värderingar. Kyrkan finns närvarande i samhället i hela landet och alla människor 
kommer på något sätt i kontakt med kyrkan.125 

                                                 
121Heelas, 2005, s.7 
 
122Woodhead&Heelas, 2000, s.307 
123Woodhead&Heelas, 2000, s.146-147 
124Björkstrand, 2008, s.163 
125Björkstrand, 2008, s.164-165 
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3 Forskningsmetod och genomförande 

3.1 Kvalitativ forskningsintervju 
För att samla in mitt material har jag använt mig av en kvalitativ metod. Den kvalitativa 
forskningsintervjun arbetar med ord och inte siffror och dess mål är att beskriva olika nyanser och 
olika kvalitativa aspekter, som framkommer i intervjusituationen.126 I en kvalitativ 
forskningsintervju försöker intervjuaren erhålla så otolkade, relevanta och specifika beskrivningar 
som möjligt, som han eller hon sedan kan göra tolkningar utifrån. Det är intervjupersonens livsvärld 
som intresserar och frågorna är inte strängt strukturerade men inte heller helt icke-styrda.127 I en 
kvalitativ metod deltar forskaren också själv i insamlandet av materialet, det vill säga forskaren 
befinner sig i den omgivning och i det samhälle som hon/han skall undersöka och där de intervjuade 
(i min undersökning) även bor. Fördelen med detta är att forskaren har möjlighet till en intuitiv 
förståelse och kan skapa hypoteser under intervjuernas/forskningens gång – som antingen blir 
bestyrkta och bekräftade under insamlandet av data eller till och med justerade.128 Tack vare detta 
nås en punkt då det inte längre är direkt nödvändigt att samla mera data i och med att de intervjuade 
personerna inte längre ändrar den teori som forskaren genom undersöknings – och analysprocessen 
kommit fram till.129 
 
Jag valde den kvalitativa metoden eftersom den kvalitativa intervjun har unika möjligheter att träda 
in i och beskriva vardagsvärlden som den upplevs. Jag valde att inte sätta min fokus på statistik och 
siffror utan ville höra prästers och pastorers egna åsikter när det gäller kristendomens framtid i 
Österbotten. För att nå bästa resultat kunde jag ha kombinerat kvalitativ metod med kvantitativ (där 
man mera är ute efter statistik och ofta använder enkäter) och undersökt vad kyrkobesökare och 
människor i det Österbottniska samhället i allmänhet tänker om religionens (kristendomens) framtid 
– alltså inte bara präster och pastorer. Att kombinera dessa två är ett mycket bra sätt för att få ett 
heltäckande resultat, men det skulle ha varit för tidskrävande för denna uppsats. 

3.2 Insamlande av material 
Intervjuerna utgjorde det mest intressanta momentet i min studie, i och med att jag då kunde mera 
specifikt rikta mig in på kristendomens framtid inom Österbotten. Detta för att jag inte har hittat 
mycket litteratur som specifikt tar upp frågan inom detta geografiskt begränsade område. Jag 
bestämde mig redan i ett tidigt skede för att intervjua präster i den Lutherska kyrkan och pastorer 
inom pingströrelsen i utvalda städer med närliggande områden inom Österbotten. 
Intervjupersonerna är bosatta i Vasa, Nykarleby och byn Munsala, Jakobstad, Karleby och byn 
Tärjärv som tillhör Kronoby. Orsaken till att jag valde att intervjua dessa präster och pastorer är att 
de är den grupp som har mest heltäckande överblick i hur vardagskristendomen ser ut idag, har varit 
tidigare och ser ut att bli framöver inom deras respektive arbetsområden. De har kontakt med 
församlingsmedlemmar och är medvetna om hur många som skrivs in, skrivs ut, vigs, blir 
konfirmerade, döpta, begravda och så vidare och de är utbildade inom kristendomen som 
trossystem, i och med att det är deras yrke.  Mina intervjuer riktade sig inte egentligen mot något 
speciellt kön, men det visade sig att de flesta präster/pastorer i de församlingar jag varit i kontakt 
med är män. Enbart en av de intervjuade är kvinna. Åldrarna på intervjupersonerna varierar, samt 
hur länge de arbetat inom respektive församling. 
 
                                                 
126Steinar Kvale, 1997, s.36 
127Steinar Kvale, 1997, s.37 
128Rosengren&Arvidson, 2001, s.17 
129Rosengren&Arvidson, 2001, s.18 
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Jag började mitt arbete med att skriva en faktadel angående religionen och kristendomens framtid 
världsvida – eftersom jag anser det vara en viktig basis för min inriktning på enbart ett litet område. 
Sedan letade jag fram uppgifter på Internet angående vilka präster och pastorer som verkade i 
respektive städer och byar i Österbotten, kontaktade dem per e – post eller telefon, berättade vad jag 
önskade göra och bestämde träff för intervju. Jag spelade in intervjuerna på en mp3-spelare som har 
en inspelningsfunktion och transkriberade det inspelade materialet, samt skrev ner en del tankar och 
intryck av mötet med intervjupersonen ifall det fanns något som inte kom med på band, men som 
jag ändå ansåg vara väsentligt. Under intervjuerna antecknade jag också, ifall inspelningen skulle 
misslyckas. I min intervju ställde jag även ledande frågor när jag ansåg att det behövdes. Dessa är 
lämpliga i en kvalitativ forskningsintervju eftersom man på det sättet kan pröva tillförlitligheten i 
den intervjuades svar, samtidigt som det ger intervjuaren möjlighet att kontrollera om hon/han 
uppfattat svaret rätt.130 
 
Att transkribera kan även kallas att transformera.131 En transkribering av en intervju innebär att jag 
förändrar data från en oral konversation till en text. Fördelen med detta är att fokuset förflyttas från 
individen till texten. Dessvärre förflyttar också en transkribering konversationen ur sin ursprungliga 
kontext, vilket kanske inte är det bästa. På grund av detta är alltså min analys en konversation 
mellan mig som forskare, den transkriberade texten och andra texter.132 Att spela in och transkribera 
valde jag eftersom intervjuerna därmed är säkert bevarade i deras korrekta form (skrivs allt enbart 
ned för hand finns det risk för att inte hinna med eller att saker glöms bort), dessutom är det bra att 
ha en intervju inspelad ifall det krävs vidare validering av att det intervjupersonerna sagt verkligen 
stämmer och att det inte är jag som förvrängt information. När en utskrift har blivit gjord betraktas 
den nämligen som det enda pålitliga empiriska materialet i intervjuprojektet.133 Detta efterarbete är 
också viktigt i och med att jag fick tid till att reflektera över hur varje enskild intervju gått, samt 
möjlighet att vid behov specificera frågor. Det bör dock påpekas att när man överför en utskrift från 
ett sammanhang till ett annat, innebär det också en rad bedömningar och avgöranden.134 
 
Dessa texter har jag sedan analyserat. Det är under analysarbetet som innebörder i intervjun 
utvecklas och den intervjuades åsikter klarläggs.135 I min analys, som ni kommer att kunna ta del av 
senare i uppsatsen har jag valt att omformulera och samla intervjupersonernas uttalanden, eftersom 
jag vill att utskriften skall ge ett helt intryck av de intervjuades egna åsikter och tankar.136 I min 
analys har jag sedan valt en fenomenologisk metod. Detta innebär en beskrivning av situationen 
utifrån de intervjuades synvinklar. Denna metod kan användas för att analysera omfattade och 
komplexa intervjutexter som man försöker dela in i naturliga meningsenheter och sedan utveckla 
huvudteman.137 Analys av intervjuer kan vara en del av teoriskapandet men också en prövning eller 
tillämpning av teorierna.138 Innan jag påbörjade intervjuerna hade jag redan klarlagt min teori 
angående hur jag tror att kristendomens framtid ser ut och utifrån intervjusvaren ville jag pröva min 
teori och se ifall den skulle bära eller brista. 
 
Under hösten 2010 klippte jag även ut en hel del artiklar som handlade om kristendomens situation 
i dagsläget och dess framtid. Artiklarna publicerades i de finlandssvenska österbottniska tidningarna 
”Österbottens Tidning” (ÖT) och ”Kyrkpressen”. Jag sparade även artiklar som fanns på ÖT:s 

                                                 
130Kvale, 1997, s.146 
131Kvale, 1997, s.152 
132Rosen, 2009, s.51-52 
133Kvale, 1997,  s.149 
134Kvale, 1997, s.149 
135Kvale, 1997, s.171 
136Kvale, 1997, s.156 
137Kvale, 1997, s.177-178 
138Kvale, 1997, s.187 
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internetsida139 och kommentarerna till artiklarna som, för mig anonyma, människor skrivit. Dessa 
artiklar samt intervjuer med präster och pastorer är mitt huvudsakliga material.. 

3.3 Validitetsprövning 
Validitetsprövning är också en viktig del i processen att skriva en magisteruppsats. Att validera är 
att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera.140 Detta kan också kallas ”giltighetsprövning”, det vill 
säga – giltigheten för undersökningen som gjorts måste valideras.141 Genom detta skall det kunna gå 
att se att jag verkligen har ”mätt” det jag har haft i avsikt att ”mäta” genom mitt arbete. Det finns tre 
olika validitetsområden: kommunikativ validitet, kompetensvaliditet och pragmatisk validitet. 
Vilken av dessa jag skall använda mig av är ännu oklart. Validiteten av en kvalitativ studie kan 
utvärderas i samspel med andra forskares tidigare arbeten och slutsatser inom detta område.142 I en 
kommunikativ validitet, då undersöker man hur överens forskaren och personer i dennes omgivning 
är angående det forskaren skrivit och kommit fram till.143 Faktadelarna i min uppsats kan valideras 
med hjälp av litteratur. Jag har använt mig av referenser till annan litteratur för att stödja uppsatsen 
på tillförlitlig forskning. Dessa referenser ges för att ge forskarna äran för vad de skrivit och för att 
bestyrka trovärdigheten i min egen text samt för att göra det lättare för läsaren och mig själv att hitta 
de källor jag hänvisar till. Det skulle gå att i samråd med en professor och eventuellt andra som har 
gjort studier angående kristendomens framtid validera de delar av min uppsats där jag har skrivit 
om kristendomens framtid i allmänhet, men eftersom det mig veterligen inte har gjorts några exakt 
likadana undersökningar som min i Österbotten, så kan jag validera denna del av uppsatsen bara 
genom mig själv: jag har gjort undersökningen så noggrant som möjligt och har gjort mitt yttersta 
för att gå tillväga så som en forskning bör göras. 
 
Det är skäl att påpeka att det i varje undersökning kan uppstå slumpmässiga mätfel och detta kan i 
sin tur påverka reliabiliteten. Det som kan påverka intervjusituationen är till exempel minspel hos 
intervjuaren eller den intervjuade, tonfall och dylikt som kan innebära en förändring i 
intervjupersonens svar. Även faktorer som ljudstörningar, temperatur, besök, trötthet, sjukdom och 
så vidare kan vara bidragande orsaker till hurudant svar intervjuaren får på sina frågor. 
Reliabiliteten kan dock fastställas genom att jämföra två relativt likadana undersökningar, men ej 
heller detta kan fastställa reliabiliteten till hundra procent.144 I mitt fall har jag inga andra 
undersökningar, som har blivit gjorda inom samma undersökningsområde som mitt att jämföra 
reliabiliteten med. Angående huruvida mina resultat är generaliserbara eller inte, så bör det 
understrykas att jag enbart har intervjuat 8 personer i Österbotten och därmed täcker mina resultat 
bara små delar av helheten. Mina intervjupersoner har kontakt och ibland även samarbete med 
andra församlingar i Österbotten, så jag tror att de intervjuade har en relativt bra översyn gällande 
läget i Österbotten, men trots det så går det inte att bortse från faktorer som kan bidra till att deras 
svar inte kan generaliseras på hela Österbotten. 

3.4 Etik 
Viktigt vid intervjuer är ”informerat samtycke”, det vill säga att de som blir intervjuade är överens 
med forskaren om hur intervjuerna senare skall användas. Det är även viktigt att klargöra 
undersökningens syfte och ifall det kan finnas fördelar/nackdelar med att delta i undersökningen.145 
Också konfidentialitet är viktigt; detta innebär att du som forskare inte utelämnar 

                                                 
139www.ot.fi 
140Kvale, 1997, s.219-220 
141Rosengren&Arvidson, 2001, s.70 
142Rosen, 2009, s.53 
143Persson, Posse, Rosner, Företagsekonomi C-uppsats, 2007, s.13 
144Rosengren&Arvidson, 2001, s.72-73 
145Kvale, 1997, s.107 
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intervjupersonernas identitet. Samtliga mina intervjupersoner sade att det inte spelar någon roll för 
dem ifall jag nämner dem vid namn, men jag har valt att inte göra det, istället skriver jag enbart i 
vilken församling de arbetar. Jag ändrar alltså formen på informationen, eller låter bli att nämna 
detaljer, men utan att det påverkar innebörden.146 

3.5 Svårigheter 
Svårigheter i mitt arbete har varit själva intervjuerna. Som intervjuare är det viktigt att inte påverka 
den som intervjuas och bland annat en otydligt formulerad fråga kan inverka på svaret.147 Ibland har 
även mina intervjupersoner bett mig förklara någon fråga mera specifikt och då kan jag inte med 
hundra procent säga att jag förklarat frågorna på exakt samma sätt, det vill säga olika formuleringar 
av en fråga. Vid en utskrift av en text kan det också bli många förvirrande stycken eller meningar 
och detta kan sedan i värsta fall leda till feltolkningar av texten. Detta på grund av att talspråk har 
en sorts regler, medan skriftspråket har andra.148 
 
Jag hade med en del intervjufrågor (se bilaga 1) som jag sedan inte har använt i min uppsats. Detta 
på grund av att jag kände, när jag började skriva, att de inte riktigt passar in, trots att svaren har 
varit intressanta. Skulle jag ha valt att skriva ytterligare mera och ta med flera områden i min 
uppsats så kunde dessa ha använts, men det kändes inte relevant i just detta arbete. 

3.6 Intervjupersoner och intervjufrågor 
Jag gjorde åtta intervjuer på följande platser: 
 
Vasa  Vasa stad har blivit titulerad ”Finlands soligaste stad” och där bor 59 185 invånare.149 
Nykarleby ”Småstad som bäst”, totalt ca 7 500 invånare.150 
Munsala En av Nykarlebys många byar.151 
Jakobstad  Totalt 19 627 invånare.152 
Karleby  Karleby har cirka 55 000 invånare och är landskapet Mellersta Österbottens  
  ekonomiska, administrativa och kulturella centrum.153 
Terjärv  En kyrkby som är den nordligaste svenska bygden i Finland. 154 Hör under Kronoby 
  kommun, sedan 1969, med invånarantalet 6 720.155 
 
Intervjuperson 1 – Präst i Munsala församling, prästvigd 1999. Arbetat i Munsala församling, som 
är en liten landsortsförsamling med ungefär 1600 medlemmar, i cirka 4 år. 
 
Intervjuperson 2 – Pastor i Nykarleby Pingstförsamling, Salem, sedan ungefär 2 år tillbaka. 
Församlingen är en av Finlands äldsta pingstförsamlingar och har cirka 90 medlemmar. 
 
Intervjuperson 3 – Präst i Nykarleby Lutherska församling sedan 1987. Blev kyrkoherde 1998. 
Församlingen är en ganska typisk Österbottnisk småstadsförsamling. 
 

                                                 
146Kvale, 1997, s.235 
147Kvale, 1997, s.145 
148Kvale, 1997, s.152 
149 http://matkailu.vaasa.fi/pa_svenska/VASA_INFO/Vasa_i_ett_n%C3%B6tskal 
150 http://www.nykarleby.fi/f-r-inv-nare/allm-n-info/ 
151 http://www.uvf.fi/bin/view/Uppslagsverket/Munsala 
152 http://www.jakobstad.fi/index_se.html 
153 https://www.kokkola.fi/kuntainfo/sv_SE/etusivu/ 
154 http://yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=7&ag=67&t=711&a=5603 
155 http://www.kronoby.fi/default.asp?id=kommunen-sv 
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Intervjuperson 4 – Jobbat sedan 12 år som Pastor i Vasa Pingstförsamling, Sion. Församlingen har 3 
anställda pastorer och 347 medlemmar. 
 
Intervjuperson 5 – Präst sedan 1997 i Vasa Svenska Lutherska Församling. För tillfället kaplan i 
Sundom Kapellförsamling. Vasa Svenska Församling är en av de större inom Borgå Stift, med över 
13 000 medlemmar (kring 13 200-13 300 i dagsläget). 
 
Intervjuperson 6 – Präst (kyrkoherde) i Karleby Svenska Lutherska Församling sedan 1986. 
Församlingen har ungefär 6 000 medlemmar och täcker ett stort geografiskt område (50-60km) över 
både stad - och landsbygd. 
 
Intervjuperson 7 – Präst i Terjärv Lutherska församling sedan 1990. Församlingen har cirka 2 100 
medlemmar och tillhör Kronoby Kyrkliga Samfällighet (gemensam ekonomi med 3 andra 
församlingar på grund av kommunsammanslagning). 
 
Intervjuperson 8 – Pastor sedan 6 år i Jakobstad Pingstförsamling (Elimförsamlingen), med 
omkring 100 medlemmar. Blir pensionerad inom något år. 
 
Intervjuperson nummer 5 är kvinna och övriga är män. 
 
För att klargöra vilken/vilka intervjupersoner som har sagt vad, så kommer jag i analysdelen att 
använda mig av: 
 
Intervjuperson 1 Luthersk kyrka: Ip 1L 
Intervjuperson 2 Pingstförsamling: Ip 2P 
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4 Åtta röster om kristendomens framtid 

Enligt en artikel som kom ut 23/03.2011 är religionen utrotningshotad i Finland. En amerikansk 
studie (http://arxiv.org/abs/1012.1375), som har gjorts vid ett universitet i Arizona, har kommit fram 
till detta genom att ha räknat antalet religiösa i landet och de sociala motiven som finns för att 
tillhöra en religion. Redan för 100 år sedan såg man i en del länder, däribland Finland, att 
befolkningen hade börjat ifrågasätta religionen allt mer och enligt denna nya studie håller religionen 
i flera länder (Australien, Österrike, Kanada, Finland, Tjeckien, Irland, Nederländerna, Schweiz och 
Nya Zeeland) på att helt dö ut. Forskarna tror att sociala grupper som har nått en social status och 
kan erbjuda individen personligen nytta, kommer framöver att bli mera attraktiva för folket, säger 
Richard Wiener, en av de verksamma vid universitetet. I många moderna sekulära demokratier är 
trenden den att folk identifierar sig som icke-religiösa. En del ställer sig kritiska mot studien, de 
påstår att det inte går att på ett helt korrekt sätt mäta hur enskilda personer påverkas av och reagerar 
på nätverksstrukturer i ett modernt samhälle.156 Det skall bli intressant att se hur min egen 
undersökning och situationen i Österbotten stämmer överens med vad denna undersökning påvisar. 

4.1 Församlingarnas verksamhet 
De flesta medborgare i Finland tillhör den Lutherska kyrkan eller någon annan kristen kyrka, men 
för övrigt följer de den allmänna nordiska modellen: det är ett sekulariserat samhälle där 
medborgarna oftast tillhör och betalar skatt till kyrkan för att få kyrklig vigsel och jordfästning, 
vilket inte är detsamma som att de verkligen på personligt plan tror på – och följer – till exempel de 
dogmer som Martin Luther lärde. Liksom många övriga européer är människorna i Finland allt mer 
liberala i frågor som eutanasi och homosexualitet. Allt mer så kallad ”free-wheeling” kan skönjas i 
deras tro. Sociologen Kimmo Ketola har uttryckt sig på följande sätt: ”Finnar är inte väldigt fästa 
vid religion, ej heller väldigt emot det”.157 
 
För att på något vis få en sammanhängande bild av de 8 församlingarna vars företrädare jag 
intervjuat inleder jag med att redogöra för verksamheten i dessa. I lutherska församlingar jobbar 
intervjuperson nummer 1, 3, 5, 6 samt 7, och intervjuperson 2, 4 och 8 är samtliga pastorer inom 
Pingströrelsen. Verksamheten inom de lutherska församlingarna är, kanske föga förvånande, relativt 
lika eftersom det är en statskyrka. Verksamheten består bland annat av gudstjänster, 
familjegudstjänster, smågrupper, söndagsskolor, bönegrupper (även kallade cellgrupper), 
dagklubbar, diakoniverksamhet, besök på äldreboenden, samlingar för äldre, ”gubbdagis”, 
ungdomsverksamhet (mer och mindre), hjälpledarskolning, skriftskola, missionsarbete, själavård, 
musikaliska grupper i form av till exempel körer, läger med mera (Ip 1L, 3L, 5L, 6L, 7L). 
 
Större städer har mera omfattande verksamhet, det kan vara till exempel baby-café-grupper samt 
många aktiviteter på främmande språk eftersom det finns många människor av annan kulturell och 
språklig bakgrund än den finska/finlandssvenska (Ip 5L). Samtliga församlingar förrättar 
naturligtvis även dop, vigslar och begravningar. Som intervjuperson 7 säger: verksamheten byggs 
kring gudstjänsten. I mindre byförsamlingar kan det ännu finnas många äldre traditioner kvar, bland 
annat seden ”utkörning” som härstammar från medeltiden. Detta innebär att när man flyttar den 
avlidne antingen från sjukhuset eller bårhuset så hålls en liten gudstjänst (prästen säger att detta är 
en katolsk sed). Det finns även de som har kvar den gamla ”läsmötestraditionen” (från 1700-talet) 
men med lite annat upplägg än förut, det vill säga att församlingen består av ett par lag, läslag, som 
en gång om året träffas för ett läsmöte. Vid dessa möten kontrolleras inte medlemmarnas läs- och 
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bibelkunskaper som det gjordes förr, utan det diskuteras särskilda teman samt ses som ett 
informationstillfälle (Ip 7L). 
 
Aktiviteten inom pingstförsamlingarna består i huvudsak av gudstjänster och mindre 
bönegrupper/cellgrupper. Det finns även aktivitet i form av söndagsskola och pensionärssamlingar, 
men det är främst cellgrupperna som samlar mest folk, både äldre och yngre. Dessa cellgrupper 
innebär att man ganska regelbundet träffas i någons hem i mindre grupper, vilket är fördelaktigt för 
att alla skall få plats (Ip 2P). 
 
Pingstförsamlingens verksamhet står främst på två ben, det ena är söndagsgudstjänsten, som samlar 
alla åldrar (här räknas också in ungdomssamlingar och samlingar för äldre och andra möten) och det 
andra är smågrupperna. I Ip 4P-s församling finns 41 stycken cellgrupper. De satsar inte på att ha en 
mängd olika verksamhet till höger och vänster, utan de vill satsa på att vara en relationsbaserad 
församling och för att nå detta är cellgrupper utmärkta. Folk samlas inte kring en mängd aktiviteter 
utan därför att medlemmarna har en relation till varandra, ”för att generellt sätt har nog folk 
tillräckligt att göra ändå” (Ip 4P). Förutom söndagsgudstjänsterna finns det även i någon församling 
verksamhet som stick-café för 60-plus damer och på torsdagar ekumenisk matservering för mindre 
bemedlade. (Ip 8P). 
 
Samtliga lutherska församlingar har en hög medelålder bland söndagsgudstjänstbesökarna (Ip 1L, 
3L, 5L, 6L, 7L), även i pingstförsamlingarna (Ip 2P, 8P) är medelåldern relativt hög, medan det i en 
av pingstförsamlingarna har skett en ganska stor generationsväxling så att medelåldern i den 
församlingen idag är 43 år, och bland de nya inskrivna år 2010 var medelåldern 22 år, detta är 
annorlunda jämfört med de övriga församlingarna som är med i min undersökning (Ip 4P). 

4.2 Minskning/ökning i medlemsantal 
Det finländska deltagandet i kyrkliga förrättningar hade ännu på 1980-talet en starkare ställning än i 
de övriga nordiska länderna. I jämförelse med Sverige blev 92 procent av finska ungdomar 
konfirmerade, medan den motsvarande siffran var 67 procent i Sverige. I Finland var antalet 
kyrkliga giftermål 94 procent, i Sverige 65 procent. I Sverige begravdes 92 procent kyrkligt och i 
Finland 97 procent.158 Men trenden var redan då, och har fortsatt vara, nedåtgående när det gäller 
kyrkligt deltagande i Finland överlag. 
 
Orsaker till minskat gudstjänstdeltagande tror många enbart beror på att själva intresset för 
religionen avtar. Men det är också mycket annat som spelar in. Ser vi tillbaka på historien så var 
människorna under enhetskulturens tid tvungna att delta i gudstjänsten och ända fram till 1910 var 
det inte möjligt att gifta sig ifall man inte kunde bevisa att man hade gått till nattvarden. Religionen, 
eller låt oss säga kyrkan, hade en viktig social roll i jordbrukssamhället eftersom det var där 
människorna fick ta del av de senaste nyheterna angående det som hänt i socknen. Också bara en 
sådan sak att alla i socknen samlades, man fick utbyta tankar, samtala och träffa vänner och bekanta 
kan ha bidragit till kyrkans dragningskraft. Det sociala trycket att delta var alltså med andra ord 
väldigt stort och det fanns inte heller det massiva utbudet av andra alternativ som människorna idag 
står inför. Efter andra världskriget förändrades dock saker och ting. Landet genomgick en 
samhällsomvandling. Folk flyttade till storstäderna och erbjöds större utbud av sysslor och 
aktiviteter. Televisionen vidgade världen och människorna behövde helt enkelt inte kyrkan längre 
för att ta del av det kristna budskapet eller för att hitta social gemenskap. Det fanns andra sätt att 
kommunicera och umgås på, den tekniska utvecklingen har varit enastående enorm fram till idag. 
Denna tendens kunde ses inom både de lutherska församlingarna och frikyrkorna.159 
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Förändringarna i dagens människors levnadsstandard har påverkat också människornas tro och de 
religiösa institutionerna. Bland annat har modernismen, industrialiseringen och den tekniska 
utvecklingen bidragit till att de äldre traditionella sätten att förklara meningen med livet har förlorat 
sin betydelse.160 Modernismen tillförde ett nytt alternativt sätt att konsumera och att använda sina 
egna religiösa upplevelser och preferenser på. Attraktionen ligger nu i att på egen hand kunna finna 
sin väg (vilket många Nya Religiösa Rörelser erbjuder).161 Nutidens tro finner vi inte längre i 
kyrkor, utan individers självförverkligande och religiösa upptäckter är numera något som vi kunde 
kalla privatiserad ”osynlig religion”.162 Dagens människor baserar ofta sina liv på andra grunder än 
de religiösa. Deltagandet vid högmässogudstjänster har inom den evangelisk-lutherska kyrkan i 
Finland minskat från cirka 6 miljoner år 1985 till 4,2 miljoner år 2007.163 Hur ser detta fenomen ut i 
Österbotten? 
 
Något som är viktigt att nämna redan från början är att i norra Österbotten (Nykarleby-Karleby-
regionen) är situationen lite speciell. Här är medlemsantalet i kyrkorna högt, och människorna 
använder de kyrkliga förrättningarna flitigt. I princip alla ungdomar blir konfirmerade, nästan alla 
vill ha en kristen jordfästning, väldigt få gifter sig borgerligt, nästan 100 procent låter döpa sina 
barn och de flesta som inte döper sina barn hör till en frikyrka. Kyrkan har alltså en mycket stark 
social ställning i svenska Österbotten. Men det kan finnas en fara med den Österbottniska kyrkan, 
det är nämligen en ”traditionens kyrka”, många tänker att det enda som krävs för att vara en god 
sann kristen är att vara snäll, hyfsad, skötsam och helt enkelt en duktig människa, en medveten 
andlig dimension saknas. Det har blivit en vanesak. Frågan är ifall kyrkan skall låta detta 
”sömnmedel” fortsätta verka eller om den istället borde tydligare hålla fram det mera genuint 
kristna? Många kristna i Österbotten idag kunde kallas ”4-hjuls kristna”, det vill säga personer som 
förs på 4 hjul till dopet, på 4 hjul till vigseln och sedan på 4 hjul till graven (Ip 6L). 
 
I nästan samtliga lutherska församlingar, som är med i min undersökning, har det de senaste åren 
skett en minskning i medlemsantal, om än ej så stor (Ip 1L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L). En undersökning 
om detta har gjorts, där det påvisas att från och med 1970-talet har trenden varit stadigt nedgående 
när det gäller de lutherska kyrkornas medlemsantal (Ip 1L). Det är problematiskt att tala om ökning 
eller minskning i medlemsantal när det gäller den lutherska kyrkan. Det är svårt att få några klara 
siffror på detta eftersom de flesta tillhör denna folkkyrka, medan det inte behöver säga något om 
verksamheten eller engagemanget bland dem. Sedan 1987 har medlemsantalet ökat och inte 
minskat, men under de senaste 3 åren (sedan det blev lätt att skriva ut sig ur kyrkan – genom ett 
knapptryck på internet) har det skett en förändring. Inte många trodde att trenden skulle nå 
Österbotten, men i och med att en livlig diskussion om kyrkans roll i samhället har kommit igång i 
media och på grund av heta debatter i bland annat frågor kring sexuella minoriteter, har rätt många 
skrivit ur sig ur församlingen under de senaste 3 åren. Ifjol (2010) var det fler utskrivna än på 100 
år, men även fler inskrivna än på länge. Så det har även varit en ganska stor ström inåt (Ip 3L). 
Procentuellt ligger ändå kyrkotillhörigheten rätt högt fortfarande (Ip 7L) och för att få de rätta 
siffrorna borde också antalet döpta/begravda under året räknas in (Ip 5L). 
 
Trenden ser annorlunda ut i pingstförsamlingarna: de flesta frikyrkoförsamlingar ökade i 
medlemsantal fram till 1960-talet, sedan har de dalat, men åter efter år 2000 har medlemsantalet 
gått upp (Ip 4P). Bland annat i Nykarleby Pingstförsamling har ökningen av medlemsantalet varit 
den största i församlingens historia sedan 50-talet. Ökning och minskning i medlemsantal är väldigt 
olika från stad till stad och generellt i Finland finns det många pingstförsamlingar – ofta små 
landsortsförsamlingar – som får sätta en ”till salu” skylt på sina kyrkodörrar. Detta kan bero på att 
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människorna förr i tiden inte var geografiskt rörliga på samma sätt (på grund av praktiska orsaker), 
men idag är det inte längre ovanligt att man pendlar 100 kilometer till arbetet – och så även till 
kyrkor, många kanske föredrar att fara till en stor stadskyrka istället för den som finns i byn (Ip 2P). 
Andra orsaker till detta kan bero på inre konflikter som förekommit i församlingarna och som 
främst har påverkat den yngre generationen, samt att flera dör än blir döpta (Ip 8P). Inom 
Österbotten är det kyrkliga deltagandet större i områden där laestadianismen verkar (norra 
Österbotten). Till exempel deras sommarmöten samlar flera tiotusental personer årligen, unga som 
gamla, utan att mötena har specialgudstjänster.164 

4.3 Därför skriver allt fler ut sig ur kyrkan 

4.3.1 Artiklar om utskrivning efter homodebatt 
Ett exempel på svårigheter som teologin står inför idag är homosexualitet och hur kyrkan skall 
förhålla sig till detta. Ämnet väcker spänningar och hotar att spränga enheten inom kyrkorna.165 En 
del kristna anser att kyrkorna borde liberalisera sin syn och ge homosexuellas partnerskap samma 
ställning som äktenskap, medan andra tycker att kyrkan skall hålla fast vid sin traditionella ställning 
och inte låta sig påverkas av inställningen i det övriga samhället.166 I Nya testamentet skriver Paulus 
i sitt första brev till Korinthierna, att homosexuellt beteende är omoraliskt i stil med till exempel 
stöld och avgudadyrkan och att män bedrev otukt med män och kvinnor med kvinnor (Rom 1:26-
27). De mer liberala menar här att samhället som Paulus levde i (och samhället under tiden NT blev 
skrivet) var ett samhälle där slaveri tilläts, medan homosexualitet var förbjudet och att dylika åsikter 
i bibeln är kultur- och tidsspecifika.167 Gällande att bedriva otukt, fördömer inte Paulus egentligen 
homosexuell kärlek i sig, utan själva otuktshandlingen. Det finns väldigt många varierande 
tolkningar och detta ämne är svårt för kyrkan. 
 
Hösten 2010 har varit väldigt turbulent för de kristna kyrkorna i Finland, på grund av en debatt om 
homosexualitet som visades på tv. Debatten orsakade en massutskrivning ur kyrkan, som jag 
kommer att redovisa för här nedan genom artiklar som getts ut efter denna händelse. Siffrorna för 
utskrivningen bör dock tas med en viss reservation eftersom det enda som krävs för att skriva ut sig 
via internetsidan eroakirkosta.fi är namn och personnummer, vilket har resulterat i att det kommit in 
en del falska identiteter.168 
 
13/10-2010 publicerades en artikel i den finlandssvenska tidningen ”Österbottens Tidning”, kallad 
ÖT, med följande rubrik: ”Rekordmånga trädde ut ur kyrkan efter homodebatt”. Det som låg bakom 
detta ansågs vara en debatt som sändes i Rundradions TV2 där man tog upp ämnet samkönade 
äktenskap. Dagen efter att denna debatt sänts, hade 372 personer skrivit ut sig ur kyrkan, varav 
många gjorde det redan medan debatten pågick. I vanliga fall lämnar 140 medlemmar kyrkan per 
dag.169 Dagarna efter att debatten visats fortsatte massflykten och finländare skrev ut sig ut kyrkan 
med hjälp av Internettjänsten eroakirkosta.fi, som jag även nämnt tidigare. Den 18/10 2010 uppgick 
antalet utskrivna ur den Evangelisk Lutherska kyrkan och Ortodoxa kyrkan till 24 000. Tidigare år 
var det sammanlagt 40 000 personer som under hela året lämnade dessa kyrkor.170 
  
En artikel som är nämnvärd i sammanhanget är den som gavs ut 21/10 2010, som visar på en 
mottrend till tidigare artiklar. Kristdemokraterna fick efter debatten 400 nya medlemmar, och siffran 
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väntades stiga upp till 500 senare samma dag. En del av befolkningen visade alltså sitt stöd till 
åsikten mot samkönade äktenskap genom att ansluta sig till partiet. Vanligtvis brukar partiet enbart 
få några nya medlemmar per vecka. I rundradions debatt om homosexualitet hade 
kristdemokraternas partiordförande Päivi Räsänen uttalat sig mot homosexualitet.171 
 
I samband med detta publicerade tidningen en intervju med en österbottnisk präst. Artikeln gavs ut 
21/10 2010. Prästen såg den omfattande utskrivningen som ”den unga generationens illojalitet och 
ovilja att göra något för det gemensamma bästa” och oroade sig för vilken effekt dagens tankesätt 
om att allt skall gagna oss själva har/kommer att ha på vårt samhälle och vår kultur. Enligt honom 
finns det visst utrymme för homosexuella i kyrkan och att det hela har blivit missriktat.172 Detta är 
bara några av alla artiklar som publicerades angående detta ämne under denna tid. Artiklarna väckte 
otroligt stor debatt och bland annat följande privata (och anonyma) kommentarer kunde läsas på 
hemsidan: 

 Det handlar inte bara om homon utan kyrkans människosyn överlag, dagens unga har en egen moral som inte strikt 
följer hur en över 2000 år gammal skrift ska tolkas. Kvinnoprästfrågan är ett annat exempel på hur kyrkans 
utveckling stagnerat till förmån för hur litteraturen ska tolkas. 

 Detta bekräftar bara hur föråldrad kyrkan är. Om man inte snabbt tänker om finns kyrkan snart inte kvar. Var 
lyhörda för vad ungdomen tycker, och vill! Ta in tonåringar i kyrkans styrelse. 

 Anledningen till att människor skriver ur sig ur kyrkan är att man inte tror på Gud och kyrkans ideal. 

 Skyll inte massutskrivningen på ungdomarna! Det är många medelålders som har skrivit ut sig för x antal år sedan 
och fortsätter att skriva ut sig. Ifall det är mycket ungdomar som skriver ut sig just nu så KAN det bero på att de 
känner lojalitet med sina homosexuella vänner. Och DET är väl bra? Jag undrar på vems sida Jesus skulle stå nu??? 
Brukade inte han stå på de svagas och utstöttas sida? Och hur var det med..Den som är utan synd kan kasta första 
stenen? Finns det NÅN människa på jorden som kan anse sig ha rätt att kasta? 

 Sluta nu att tycka synd om de homosexuella. De har samma rättigheter som alla andra i kyrkan. Kyrkan går inget 
korståg mot de homosexuella. Det är homosexuellas intresseorganisationer som högljutt marknadsför sig och 
tränger sig på med sina krav. Kyrkan kan inte annat än säga att de inte kan tillsätta några ritualer speciellt för dem 
eftersom några sådana inte är definierade i bibeln. För de som inte tror och som inte bryr sig om tro är det lätt att 
hitta på en ny kristen och kyrklig ordning. Men kyrkans och kristendomens styrka är att den är objektiv på så sätt 
att den inte låter tidens nycker påverka allt för mycket. På det sättet är den objektiv och trovärdig. Den dagen 
kyrkan låter de vagt troende massornas egoistiska behov styra innehållet i budskapet så skriver jag ut mig. Då har 
kyrkan tappat sin trovärdighet. 

 Känner mig splittrad när det gäller utskrivningarna ur kyrkan. Har själv aldrig varit medlem men delar tron på Jesus 
med många lutheraner. Kolossen kyrkosamfundet betyder mindre eller inget rent andligt för mig men jag inser 
betydelsen av den moralisk-etiska tyngd kyrkan gett samhället genom tiderna. Därför kan jag inte vara glad åt att 
den sidan försvagas. Ur bibelns och evangeliets synvinkel är det däremot bara bra när folk tvingas reflektera och ta 
ställning. Att lura någon medvetet eller hyckla ställer få upp på. För att bli frälst vet Nya Testamentet bara om EN 
väg - Jesus. Tror man inte ska man inte heller låtsas tro. Sen är det en helt annan sak att man får brottas med tron 
hela livet också i församlingsgemenskapen. 

 När det gäller homosexualitet är det hyckleri att stryka eller försöka göra om de bibeltexter som fördömer 
homosexuella handlingar vilket nu på ett fel sätt blandas ihop med respekten för medmänniskan. Helt oberoende 
vad saken gäller finns människovärdet kvar och Guds frälsningsdörr är öppen för alla. Men ingen har mandat att ta 
bort omvändelsekravet. Själv vill jag inte bli lurad av falska löften som gör himlavägen bredare än den är, varför 
skulle jag då i ett slags försök till humanisering ställa mig över Gud och lura andra? Låt oss bevara respekten för 
varandra utan att för den skull tvinga någon till underkastelse eller håna varandra. 

 Kyrkan tappar medlemmar, och det är enligt mig en hälsosam utveckling. Dagens unga generation kan bilda sin 
egen världsuppfattning och behöver tack o lov inte längre hjärntvättas med kyrkans propaganda.173 

Jag frågade intervjupersonerna ifall de märkt någon större utskrivning ur de österbottniska 
församlingarna i samband med denna debatt. Samtliga svarade att de inte sett någon större 
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utskrivning i direkt samband med höstens debatter (Ip 1L, 2P, 3L, 4P, 5L, 6L, 7L, 8P). Detta kan 
bero på att i mindre i landsortsförsamlingar är byborna ofta väldigt ”trogna” sin församling och 
utskrivningarna har mest drabbat församlingar i större städer. Kyrkotillhörigheten i Borgå stift är 
överlag högre än i den finska kyrkan (Ip 1L). Homosexfrågan har trots det varit svår för kyrkan 
eftersom den är så komplex. Det är svårt att säga vad som är rätt eller fel så länge man inte kan se 
någon direkt skada eller att någon far direkt illa av situationen de befinner sig i (Ip 3L). Debatten 
har i alla fall aktualiserat frågan om homosexualitet på så sätt att den bör öppet diskuteras inom 
kyrkan och att detta är ett ämne som blir allt mera aktuellt i och med att det idag finns flera öppet 
homosexuella, även i Österbotten, än för många år tillbaka (Ip 8L). Homofrågan handlar kanske 
mera om problematik som finns inom den Lutherska kyrkan i Finland – ett uttryck för spänningar 
som finns inom denna kyrka. Frågan är inte lika aktuell inom Pingströrelsen (Ip 2P). 

4.3.2 Artiklar, utskrivningar efter ”Stå på dig-kampanjen” 
På Vasabladets hemsida 24/03 2011 publicerades en artikel med titeln ”Allt fler träder ur kyrkan”. 
Denna gång på grund av en kampanj vid namn ”Stå på dig-kampanjen” (Älä alistu, på finska).174 1 
500 personer skrev ut sig ur kyrkan efter publiciteten kring denna kampanj. Denna kampanj 
uppmanar unga att leva enligt bibelns läror och de har gjort en kampanjvideo där en ung kvinna, 
Anni, säger sig ha blivit botad från sin bisexualitet med Guds hjälp.175 Hon frågar sig också varför 
inte en homosexuell kan göra bot och bättring när en mördare kan göra det.176 Kampanjen leds av 
den kristna ungdomsorganisationen ”Nuotta” och stöds av flera andra kristna organisationer. Enligt 
informatören på ”eroakirkosta.fi” webbtjänst så har människor reagerat på denna kampanj nästan 
lika starkt som efter Yles tv-program ”Homoilta” (då sammanlagt 40 000 människor lämnade 
kyrkan), som jag skrev om tidigare.177 I en annan artikel i tidningen Vasabladet säger ärkebiskopen 
Kari Mäkinen att han är ledsen över kampanjen och förstår människors reaktioner. Han betonar 
även att sexuella minoriteter är accepterade inom kyrkan.178 I Helsingin Sanomat (24/03.2011) ser 
forskaren Sari Roman-Lagerspetz kampanjen som ett medvetet drag mot kyrkans liberalisering, 
alltså att de konservativa på detta sätt vänder de mera liberala mot kyrkan. Även Borgå stifts biskop 
Björn Vikström har tagit avstånd till kampanjen. Han säger att det inte går att förbjuda olika åsikter 
men han kritiserar det sätt på vilket kampanjen stämplar homosexualitet som någonting man 
behöver befrias från.179 
 
Även dessa artiklar fick många kommentarer på ÖT:s webbsida. En del skrev att denna video blev 
”droppen som fick bägaren att rinna över” och att de därför skrev ut sig ur kyrkan och att de först 
när kyrkan behandlar alla människor på exakt samma sätt kan tänka sig att gå med i kyrkan igen. 
Även kvinnoprästfrågan är sådant som har påverkat människors beslut att skriva ut sig. En 
kommenterade att det är okej att folk skriver ut sig ur kyrkan, men att det då inte skall göras på 
diffusa grunder: man bör ha sig själv och sin tro som utgångspunkt. Medan en annan skrev att det 
inte är samma sak som att inte tro på Gud. ”Folk skriver sig ut ur KYRKAN för att de inte längre 
tror på KYRKAN”, var också en av kommentarerna. Det fanns också en som tyckte att det är bra att 
kyrkan inte ändrar på sig i denhär frågan, eftersom det är religionsfrihet i Finland och att de som 
inte gillar ”läget” får skriva ut sig om de så tycker. Liknande tankebanor kan höras i kommentaren 
om att det i kyrkan finns regler liksom i fotboll eller cricket – inte kan man där heller ändra på 
reglerna under spelets gång. Det fanns även de som tyckte att det kan ses som en positiv utveckling 
att kyrkans roll i samhället ifrågasätts och kritiseras. Någon ställer också frågan om hur det skulle se 
ut ifall kyrkan skulle börja betala ut kyrkoskatt åt sina medlemmar istället för att ta den ifrån dem; 
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hur många medlemmar skulle inte då skriva in sig? En kommentar skriven av en präst är att det är 
tråkigt att denna kampanj gjort att så många människor skrivit ut sig ur kyrkan, prästen säger att 
kampanjen inte är kyrkans kampanj, den är inte i samklang med kyrkans linje, och även 
ärkebiskopen tar tydligt avstånd från den. 

4.3.3 Andra orsaker till utskrivningar 
Ser vi tillbaka på historiken kring utskrivningar var ett vanligt angivet motiv till utskrivningar, fram 
till 1950-talet, kyrkoskatten (den har till exempel kunnat vara av stor betydelse vid sociala 
nödsituationer). Det har även visat sig att förut gick utskrivningar ofta hand i hand med 
sysselsättning – ju flera arbetslösa, desto fler utskrivningar. Under krigstider har kyrkan ofta haft en 
betydande roll, men efter krigen har det däremot funnits en antikyrkligt genomsyrad trend i den 
finländska kulturen.180 Det bör dock noteras att sysselsättningen inte har haft så stor betydelse för 
utskrivningar efter 1960-talet.181 Även sociala situationer såsom relationen mellan kyrka och 
socialism, kommunistiska rörelsens expansion efter andra världskriget och dylika fenomen har 
påverkat utskrivningen ur kyrkan.182 Trenden genom åren har också visat att det främst har varit 
yngre, kroppsarbetande, ogifta män som har gått ur kyrkan.183 På 1970-talet fick kyrkan och det 
religiösa mera utrymme i medierna och i samband med det avtog även kyrkonegativismen. På 1980-
talet sade sig de flesta som lämnat kyrkan, att de gjort detta på grund av att de inte ansåg kyrkan ha 
någon plats i deras vardag, samt att kyrkans beteende kändes främmande för dem. De flesta utträdda 
under denna period var politiskt vänsterinriktade, samt socialt och kulturellt aktiva människor.184 
När det gäller den religiösa helhetsbilden bör vi dock inte glömma att den lutherska kyrkans 
monopolställning här har minskat. För att få en heltäckande bild av det religiösa läget i Finland bör 
man ta även den Ortodoxa kyrkan och frikyrkorna, speciellt Pingstkyrkan, i beaktande.185 
 
Kvantitativa undersökningar ger oss information om att mycket större antal människor säger sig tro, 
än antalet människor som faktiskt dyker upp vid kyrkliga/religiösa sammankomster.186 Det finns 
många orsaker till att det de senaste åren förekommit, och fortfarande förekommer mycket bortfall 
bland de unga i kyrkorna. De flesta människor har blivit mer eller mindre uppväxta i en viss religiös 
kultur; vilket dock håller på att förändras i vårt sekulära samhälle. Nu ser det ut som att orsaken till 
stor del av bortfallet av unga är att de inte vill att någon skall säga åt dem hur de skall leva och bete 
sig och att de vill leva sitt liv på eget sätt.187 En del av dem som lämnar kyrkan verkar ha 
personligheter som är rationella, subjektivistiska och som vill styra över sig själva. Ett ypperligt 
uttryck för detta är vad Thomas Paine sade: ”My mind is my Church” (”Min tanke är min kyrka”). 
Men, det finns naturligtvis också andra orsaker till att folk lämnar kyrkan. Det kan vara på grund av 
hur de känner. Kanske känner de ingenting speciellt alls, eller så känner de att kyrkan är dömande 
eller att de helt enkelt inte klarar av eller vill leva så som kyrkan lär – och därmed känns det inte 
längre rätt att gå i kyrkan.188 
 
De senaste åren har det främst varit unga män som har skrivit ut sig ur kyrkan (Ip 3L, 6L). Detta 
kan bero på ekonomin. De ser när skattekortet kommer vad de betalar årligen i medlemsavgift till 
kyrkan, kyrkoskatt som automatiskt dras av lönen (Ip 3L). ”Hör jag inte till kyrkan kan jag betala 
min motorcykelförsäkring”, ”jag kan köpa en ny aktersnurra om jag inte hör till kyrkan” eller ”jag 
får 5 000 patroner till älgjakten om jag inte hör till kyrkan” – ges som argument/motiv. Troligt är att 
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det inte är lika många unga män som lämnar kyrkan på grund av att kyrkans lära inte 
överensstämmer med deras egen livsåskådning, som de som lämnar kyrkan på grund av 
ekonomiska orsaker. Unga har dessutom ofta ingen speciell koppling till kyrkan och ofta skriver de 
in sig på nytt (till exempel när de skall gifta sig) lika lätt som de skrivit ut sig (Ip 6L). En annan 
orsak kan vara att folkkyrkan har blivit svagare. Folk har inte längre samma traditioner och 
traditionella bindning till kyrkan, tron och kristendomen som helhet, utan traditionerna har luckrats 
upp och sekulariserats såpass att människor inte längre känner samma tillhörighet (Ip 3L). 
 
Det människor ofta inte tänker på är vilka tjänster och aktiviteter kyrkan erbjuder genom att de 
betalar kyrkoskatt; gratis dagklubbar, diakonitjänster, förrättningar så som dop, vigslar och 
jordfästningar. Det finns stödfunktioner som de flesta inte tänker på eller som de tror att de aldrig 
kommer att behöva få hjälp från (Ip 3L, 5L, 7L). En annan bidragande orsak kan vara debatter av 
olika sak (till exempel de jag beskrivit ovan), som ger en bild av kyrkan att den inte gör någonting 
annat än strider. Kyrkan talar om kärleksbudskapet, men lever tvärtemot, och vill man vara en del 
av ett sådant samfund (Ip 5L)? Ifall en person skriver ut sig ur kyrkan på grund av någon ”liten 
detalj” så har kanske kyrkan inte betytt särskilt mycket för denna person. Detta sker lättare för dem 
som tillhör kyrkan enbart av tradition, alltså att man har döpts in i kyrkan, förväntas gå i skriftskola 
– för att ”alla andra gör det”. Men då betyder det ingenting personligen och därmed gör det heller 
ingenting för personen ifall han eller hon skriver ut sig. Människor är inte längre lojala mot 
institutioner och de har inget behov av att ”tillhöra bara för att tillhöra”, utan det måste också ge 
någonting. Detta är folkkyrkans kris, att det bara är ett system som har följt med automatiskt men 
som egentligen inte betyder någonting i praktiken (Ip 4P). 
En person som har skrivit ut sig ur kyrkan kan naturligtvis även skriva in sig igen. Enklast görs 
detta på sidan liitykirkkoon.fi. Om man har gått i skriftskolan och konfirmerats, är det enkelt att bli 
medlem. Om man inte har gått i skriftskolan eller konfirmerats, måste dessa avklaras först.189 Det är 
fint och bra att det går att skriva ut sig, att religionsfriheten finns, men det har också hänt att 
människor har haft alltför bråttom med att skriva ur sig och därmed skrivit in sig igen. Det finns 
alltså även många som skriver in sig i kyrkan (Ip 3L).  Förutom de som tidigare har lämnat kyrkan 
men av olika orsaker skriver in sig igen, finns det också till exempel sådana som tidigare tillhört 
frikyrkor eller vars föräldrar tillhört frikyrkor som senare ansluter sig till statskyrkan. 
Utskrivningarna är procentuellt inte många per år, men troligt är att utskrivningstrenden kommer att 
fortsätta. Naturligtvis finns det även, om inte så många, de som verkligen inte har någon tro på Gud, 
som är ateister, och det är viktigt att även de respekteras (Ip 3L). 

4.4 Att möta dagens utmaningar och hur man eventuellt kunde 
väcka folks intresse för kyrkan och religionen igen 
Vårt samhälle och vår värld har genom bland annat globaliseringen och internationaliseringen 
förändrats så mycket att det är nödvändigt att en del gamla mönster och arbetsformer måste 
omprövas. Församlingsmedlemmar minskar och konkurrensen från andra religioner och ideologier 
blir större.190 Biskop Gustav Björkstrand skriver i sitt herdabrev till Borgå stift att det som bör göras 
är att finna och fördjupa kontakten till dem som upplever kyrkan som någonting skrämmande och 
främmande, men framför allt är det viktigt att kyrkan är trogen sin speciella uppgift och kallelse.191 
Ifall kyrkan vill påverka samhällsutvecklingen bör den alltså med klara motiveringar sätta fram sina 
synpunkter.192 
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Den Lutherska kyrkan har strategier för att försöka möta de utmaningar som den står inför idag – 
det dalande kyrkomedlemskapet.193 Dessa strategier är att samtala i mindre grupper, ha gudstjänster 
där deltagaren får vara med om symbolhandlingar vid särskilda tidpunkter under kyrkoåret, och att 
deltagaren kunde få stöd under sin vandring av en ”fadder”/medföljare. Dessa medvandrare skall 
vara sådana församlingsmedlemmar som frivilligt tagit på sig uppgiften och de skall dela med sig 
av sina kunskaper och livserfarenheter av Gud i sina egna liv. De sökande kyrkobesökarna skall 
uppmuntras till att läsa bibeln, delta i gudstjänster, be, delta i nattvard och helt enkelt vara 
närvarande i församlingens gemenskap. Det går även att delta i kyrkans gemenskap på andra sätt: 
församlingsmedlemmarna är alla experter på olika områden i livet, till exempel ekonomi, juridik, 
hälsovård, transport och andra områden, och vid behov kan även dessa människor hjälpa 
församlingen. 194 
 
Det finns även något som heter ”vuxenkatekumenatet”(Ip 5L). Detta är ett mönster för värvning av 
nya medlemmar (kallas även ”vuxenväg till tro”) och det vänder sig främst mot personer som inte är 
medlemmar i kyrkan. Detta katekumenat skall gärna bestå av följande element: för det första tiden 
för välkomnande, man får komma som man är - det är viktigt att personen känner sig välkommen. 
För det andra: växandets tid, det vill säga att tillsammans med andra kristna söka svar på livets 
frågor, detta kan även kallas berättandets tid. För det tredje: tiden för fördjupning. Detta innebär 
bibelstudier och att lära sig grunderna om den kristna kyrkan, under denna tid kan man bli 
konfirmerad eller döpt om man vill. Slutligen en tid av gemenskap, då det är tid att försöka hitta sin 
egen plats i församlingens gemenskap. Dessa olika delar i katekumenatet utspelar sig vanligen 
under ett års tid. Sista delen är dock fortsatt pågående. Katekumenatet är inte beroende av ekonomi, 
utan det som behövs för att det skall fungera är ett gott samarbete mellan lekmän, präster och 
kantorer. Dessa behövs för att vägleda, lyssna, inspirera, välkomna och vägleda.195   
 
Det märks ett ökat intresse bland främst yngre när man experimenterar lite med gudstjänsterna och 
prövar på nya alternativ, till exempel familjegudstjänster, lovsångsmässor eller dylikt, samt kring 
juletiden (Ip 1L, 3L, 5L, 7L). En del församlingar har skickat ut brev till alla som har skrivit ut sig 
ur kyrkan, där de har uttryckt att de respekterar deras val, men att de från kyrkans sida gärna skulle 
vilja höra om varför de valt att lämna kyrkan. I samma brev framförs också vad kyrkan bidrar med 
genom kyrkoskatten (diakoni, mission, barnarbete, familjeterapi etcetera) och att de som skrivit ur 
sig inte längre stöder detta arbete (Ip 3L, 7L). 
 
Allt vanligare och mera populära blir också bönegrupper/cellgrupper (Ip 2P, 4P, 6L). Många 
församlingar – inte bara i Österbotten utan också på andra håll i världen har gått mot att de mera 
koncentrerar sig på det personliga, eftersom samhället i stort blir mera individualistiskt och det 
fungerar inte längre för kyrkan att enbart möta människorna i stora samlingar (gudstjänsten) som 
det gick på 1950-talet, storsamlingar drar inte längre folk på samma sätt. Idag är det viktiga att möta 
individen på ett personligt plan – och här är smågrupper den nya framtiden. I smågrupper får 
människor lättare kontakt med varandra och det finns inga ”översittare” eller personer med högre 
auktoritet, utan man möts på samma plan. Detta med att vara relevant med samhället, hur man skall 
uttrycka sig och på vilket sätt man skall arbeta för att nå ut till samhället, diskuteras väldigt mycket 
inom pingstförsamlingar världen runt idag, och det finns åtminstone ännu inte några definitiva svar 
utan både pastorer och andra ledare söker fortfarande vägar. Den stora utmaningen ligger i att nå ut 
till människor som först och främst bryr sig om sig själva – människor idag har så fullt upp med sitt 
eget att det verkligen måste vara någonting speciellt som lockar för att de skall komma till en 
söndagsgudstjänst. I dagens samhälle, fullt av alternativ till höger och vänster, står inte 
kristendomen och kyrkan längre, som förr, för underhållningen (Ip 2P). 
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Människor kommer till en församling de kanske är intresserade av, men människor stannar i en 
församling där man skapar relationer. Underhållning i sig är inte det viktiga, utan att de som 
kommer till kyrkan kan skapa personliga relationer med de andra i församlingen, att det blir en 
gemenskap (Ip 4P, 7L). Vikten av att skapa en gemenskap kunde kallas ”emotionell kristendom” 
och denna kan bidra till starkare religiösa upplevelser bland församlingsmedlemmarna.196 En annan 
viktig sak är att kyrkans approach också stämmer överens med människors vardagskultur överlag – 
ifall det är för stor skillnad mellan en persons vanliga liv och den kyrka dit denne går, förmår 
kyrkan inte att uppehålla intresset. Det är viktigt att tala om sådant som berör och som är relevant 
och att det inte är så stor skillnad på prästen i predikstolen och den övriga församlingen. Därför är 
det angeläget att också i församlingens verksamhet ge mycket utrymme för människors personliga 
vittnesbörd. När det gäller relationsskapandet – att få vänner i kyrkan – är cellgrupperna verkligen 
”A och O”, för utan dessa går det inte att bygga nära relationer. Utan dessa mindre grupper skulle 
församlingen vara såld; ”församlingen måste bli mindre för att kunna bli större”. Det är också 
mycket lättare för människor som inte är vana vid andliga sammanhang att komma till en hemmiljö, 
till en vän, än att komma till en gudstjänst med kring 150 personer (Ip 4P). 
 
Intresset för andlighet är väldigt stort i vårt samhälle, men det som kyrkan måste göra är att fundera 
på förpackningen. Innehållet – det vill säga Guds ord och budskap – håller, de behöver inte och 
skall inte förnyas, men kanske förpackningen runtomkring det. Kyrkan har här mycket att tänka på, 
ta ställning till, omvärdera och omstrukturera. Deltagandet i de mera traditionella 
verksamhetsformerna minskar, men fortfarande når kyrkan de flesta människorna i Finland genom 
dess förrättningar och därför kan en fortsatt satsning på dessa vara viktig.197 Kyrkan har utformat 
strategier och arbetet med strategierna är också hela tiden en pågående process. En idé vore kanske 
att låta människor medverka i högre grad, att de inte bara upplever att de kommer och tar emot eller 
blir underhållna, utan det uppstår en slags växelverkan där alla kan känna att de är delaktiga på ett 
eller annat sätt (det må vara att hjälpa till vid kaffeserveringen, hålla ett vittnesbörd eller att läsa 
texter i en gudstjänst) (Ip 5L). Vi lever i ett samhälle som inte är så rumsrent och där det inte är helt 
”okej” att öppet tala om religiösa frågor, och där borde kanske kyrkan vara lite mera alert och bjuda 
in folk (Ip 6L). Det är också viktigt med barnverksamhet, som kanske leder till att barn vänjer sig 
vid att vara en del av kyrkan – så att fastän det ibland kanske ”smakar lite trä” kommer de på grund 
av gemenskapen och vanan (Ip 5L). 

4.5 Hur mycket kan kyrkan förändras? 
Detta är en mycket komplex fråga och hur kyrkan förhåller sig till detta varierar från församling till 
församling, kyrkans hållning beror mycket på vilka personer som jobbar där (Ip 5L). När det gäller 
auktoritet så är det oftast den som har karisma som får den, den som kan ge effektivt och snabbt ett 
gott intryck.198 En del församlingar ser sig ligga rätt mycket i mittfåran och mot det liberala hållet 
(Ip 1L, 5L), medan andra tycker det är viktigt att kyrkan frimodigt håller fram den kristna tron och 
inte ”fuktar fingret och ser varifrån vinden blåser och därefter tidsanpassar budskapet”, det vill säga 
att kyrkan inte frågar ”hurudan Gud skulle du vilja ha?”. Det skall alltså inte gå att fritt plocka från 
hyllan, utan kyrkan skall erbjuda ett bestämt alternativ. För ”när kyrkan gifter sig med tidsandan blir 
den fort änka”. Kyrkans budskap är tidlöst, människan har inte ändrats sedan Jesu dagar, hon har 
idag lika svårt som då att känna glädje när det går väl för en medmänniska, hon upplever att hon har 
avundsjuka och bitterhet inom sig och dylika ting som tas upp i bibeln. Att tala om att kyrkan går 
mot det liberala eller det konservativa hållet är dock inte riktigt rätt i detta sammanhang eftersom 
det är politiska termer (Ip 6L). 
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Pingstkyrkan kan inte direkt pruta på övertygelsen, men kyrkan behöver också betona att den inte är 
emot människor, utan att Gud älskar alla människor och kyrkans uppdrag är att älska alla människor 
oavsett sexuell läggning eller vad det är frågan om. Om vi går tillbaka till bibeln och det som Jesus 
sade om nåd och sanning, om vi tror på bibeln och utgår från bibeln, och om vår tro är byggd på 
bibeln och Guds ord, måste vi utgå från att vad den säger är rätt och det är enligt den linjen vi skall 
leva. Det gäller att stå för vad man tror, men samtidigt vara väldigt människonära och respektera 
varje människa, för det är det som är grundtanken i den kristna tron. Konflikten ligger i motsatsen 
att människan å ena sidan är okränkbar och lika mycket värd oavsett ras, religion, sexuell läggning 
och så vidare och å andra sidan att det ändå finns saker som är rätt och fel. Ifall någon med en annan 
livssyn sedan vill lämna kyrkan hoppas intervjupersonerna att denne inte gör det för att han eller 
hon känner sig utsparkad, utan för att han eller hon känner att det som kyrkan lär inte passar ihop 
med den egna livsstilen eller livssynen (Ip 2P, 4P). 
 
Alla skall respekteras, men det finns knappast någon framtid för en kyrka som lägger sig platt och 
säger att allt är ”okej” för det är inte attraktivt i längden. På de ställen där till exempel den 
Lutherska kyrkan har gett avkall på den traditionella kristna förkunnelsen, har kyrkan gått tillbaka. 
Kyrkobyggnader säljs, antalet konfirmander sjunker, likaså döpta. För kyrkan får inte 
självändamålet och målet vara att ha maximalt antal medlemmar, för när kyrkan går över en viss 
gräns så finns det en risk för att även de aktiva medlemmarna lämnar kyrkan. Vänder kyrkan 
kappan efter vinden varje gång någon ny trend uppstår, tappar den helt trovärdigheten (Ip 4P, 6L, 
7L). Gustav Björkstrand säger att det är viktigt att kyrkan i varje tid lyfter fram sitt tidlösa budskap 
– formen måste kanske förändras, men det centrala innehållet förblir detsamma.199 Det centrala 
budskapet måste framhållas så att det får gensvar av samtidens människor och det är därför viktigt 
att kyrkan funderar över sina yttre former och sin verksamhet och på vilket sätt dessa kan svara på 
dagens krav. ”Det räcker inte med att man gör som man alltid har gjort”.200 
 
Det är viktigt med hur man uttrycker sig angående detta, så att det inte låter som att kyrkan skulle 
ge efter för folkets krav, för det finns det inte någon orsak till. När kyrkan ändrar ”tidigare regler” 
handlar det inte om att kyrkan gör det på grund av påtryckning/att världen kräver det. Så är det inte, 
utan de värderingar som har ändrats i samhället har också ändrats inom kyrkan. Inom kyrkan äger 
samma värdeförändringar rum som i resten av världen, så det är inifrån behoven kommer. När 
samhället ändras förändras också kyrkan, och förändringarna fortsätter eftersom man aldrig kan 
säga att samhället är färdigt. Men visst kan det finnas en fara med denna situation. Det finns till 
exempel präster som säger att de inte längre tror på jungfrufödseln (att Maria blev gravid av den 
helige Ande), eller att Jesus uppstod från det döda, och kyrkan kan inte börja förkunna någonting 
annat när det gäller centrala frågor kring Jesu person. Gör man det är det väldigt mycket annat som 
faller samman samtidigt, på alla punkter kan man inte börja backa (Ip 3L). 

4.6 Kyrkans betydelse för tron och utrymmet för spiritualitet och 
privatreligiositet inom kristendomen 
”Whether we believe in God or not, I think most of us have a sense of the spiritual, that recognition 
of a deeper meaning and purpose in our lives, and I believe that this sense flourishes despite the 
pressures of our world” (Queen Elizabeth II, 2000).201   
Idag klagar många människor på en oförmåga att kunna känna, det gäller alla känslor – både 
positiva och negativa. För att kunna känna något krävs mer och mer och det finns de som tror att det 
är denna emotionella längtan som har fört många människor till spiritualiteten, för att kunna leva i 
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nuet och erfara passion.202 Det går att se spiritualiteten i många olika områden i vårt samhälle idag, 
exempelvis inom medicin, ekologi, fredsbevarande samt i olika metoder för sorgebearbetning. 
Mycket inom spiritualiteten berör också helande och alternativa mediciner, sådant som meditation, 
andningstekniker, kiropraktik, och olika sorter av healing (till exempel kristall-healing).203  En teori 
om spiritualitet är att den spirituella dimensionen skulle vara något inbyggt (en hårdvara) i 
människorasen.204 Enkelt förklarat söker de spirituella svaren inifrån, istället för att söka svaren i 
sådant som kyrkor, präster och skrifter (spiritualitet kan man givetvis finna också i kyrkor, skrifter 
och hos en del präster). Det spirituella är således någonting individuellt.205 Attraktionen för 
individuell spiritualitet kan också vara att utövarna där inte får ett färdigt paket, utan måste själva 
tänka och leta sig fram till det man söker, medan ledare (ifall det är en mera organiserad form av 
spiritualitet) stöder och vägleder den sökande på hennes eller hans väg. Ofta kan det vara själva 
vägen som är målet. Även inom många kristna kyrkor har intresset för den mera spirituella sidan 
ökat, men där ses spiritualitet som en möjlighet till att bättre kunna lyssna till Gud och det är han 
som skall ge oss svaren, eftersom han vet – bättre än vi själva – vad som är bäst för oss .206 
 
I den finska lutherska tidningen ”Crux”, februariupplagan 2011, står det att intresset för yoga är 
något som under de senaste åren blivit allt större jorden över och nu även i Finland. Många ser yoga 
som en hälsosam motion, men faktum är att dess filosofiska delar kommer från hinduistiska 
traditioner. Även inom kristendomen i Finland har den ”mystiska” sidan av religionen fått mera 
uppmärksamhet än förut och det kan sägas att en ny, eller nygammal, form av andlighet växt fram. 
Detta innebär även att en del förändringar inom kyrkorna eventuellt måste ske, till exempel 
bildspråket prästerna använder när de talar om Jesus måste ses över. För sökande idag kunde 
benämningar för Jesus som ”ljuset”, ”mästaren”, ”läraren” fungera bättre än att tala om Jesus som 
”befriaren” eller ”lammet”, men att förändra bastermer är ingen enkel uppgift. Trots det är ett 
risktagande nödvändigt om vi idag vill kunna kommunicera evangeliet i samhällets övriga 
föränderliga kontexter – enbart då går det att öppna kyrkans tro till nyandliga sökare. För människor 
idag är upplevelsen av saker allt viktigare och därmed måste även kyrkan söka tidigare meditativa 
och mystiska ingredienser inom den egna traditionen. Det som kyrkan kan erbjuda här är en kristen 
mystik som alternativ till icke-kristna meditationstekniker. Det måste dock noteras att mystiken kan 
ta sig väldigt många olika former, till exempel kan det karismatiska vara en del av detta.207 
 
Det kanske enda sättet att närma sig nyreligiositeten är att lyssna, dela med sig och att gå 
tillsammans.  En av grunderna inom kristendomen är just att ”vandra vägen tillsammans” och det är 
en användbar metafor när det gäller dagens sökande. En gemensam resa är en stark bild som många 
kan identifiera sig med, det korrelerar med ens eget liv och etos. Under den egna själsliga resan kan 
vad som helst hända. För att den kristna lutherska kyrkan skall kunna tala till nyandlighetssökare 
måste den ge utrymme för andlig tillväxt och för den gudomliga visheten att ta sig personliga 
uttryck.208 
 
Alla människor är religiösa i grunden och alla har en längtan inombords som de försöker fylla på 
olika sätt. De letar efter en inre mening, och letandet förstärks av att vi lever i ett extremt 
materialistiskt samhälle. Oavsett hur mycket prylar en människa skaffar, så kan det ändå kännas 
tomt inombords.  Det verkar som att nyreligiösa riktningar och metoder ofta kan fylla en viss slags 
längtan. En önskan är att också kyrkan på något vis skulle kunna anknyta till den här längtan och 
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fylla tomrummet. (Ip 1L, 4P). Kyrkan har ju en tradition att ösa ur när det gäller kristen mystik och 
kristen spiritualitet, så det borde vara möjligt.  När kyrkan tar in den mer erfarenhetsriktade andliga 
sidan handlar det ofta om mindre liturgi och mer textläsning, bön och sång. Andra möjligheter att 
uttrycka andlighet är ljusställningar, heliga danser och konstläger. Själva liturgin (den sjungna 
liturgin i Lutherska kyrkan) kan vara berikande för dem som känner till den och vet vad de olika 
momenten betyder, men för andra kan det också vara skönt när det inte finns detta på förhand givna, 
utan att de får iaktta, sjunga, tända ljus, skriva bönelappar och dylikt i friare former Andra exempel 
på vad kyrkan har att erbjuda spirituellt eller andligt är bland annat ökenmässor, pilgrimsvandringar, 
tysta retreater, Taizémässor, kurser i andlig vägledning och andra alternativa gudstjänster som är 
mera meditativa och som kan erbjuda stillhet och lugn (Ip 1L, 3L, 5L, 7L). Allt behöver inte 
predikas sönder utan det är viktigt att ibland tala mera till hjärtat än till hjärnan (Ip 1L). 
 
Överlag är många kristna kyrkor mycket öppna för denna sida av religionen, utan att de för den 
skull lämnar de kristna råmärkena. Kristen meditation har både olikheter och likheter med 
buddhistiska meditationstraditioner. För dem som är öppna för andlighet finns det andlighet inom 
kristendomen, men det finns också många finländare som är ganska rädda för andliga uttryck, 
församlingsmedlemmar som är skeptiska till detta och varnar för det (Ip 2P, 3L). Vissa säger att 
ikoner inte hör till den lutherska traditionen och därför borde de inte finnas i kyrkan och andra är 
rädda för de tysta retreaterna eftersom i det tysta kan vilken ande som helst komma – det går inte att 
vara säker på att det är Guds ande (Ip 3L). När det gäller att möta de spirituellt sökande är det en 
utmaning som rent teoretiskt borde vara rätt lätt. Ifall kyrkan börjar ta in de spirituella elementen 
från till exempel österländska religioner, säger det mer om kyrkans kris i Norden än om 
människornas kris, nämligen att kyrkan här har misslyckats att kommunicera ett levande budskap så 
att människorna utifrån det skulle få det de behöver. När kyrkan inte lyckas möta det behov som 
finns blir resultatet att många far ”bort över ån för att hitta vatten” (Ip 8P). Men kanske kunde 
kyrkorna vinna på att ta in mera av de spirituella ursprungliga och andliga elementen – naturligtvis 
inom vissa ramar (Ip 3L, 8P). 
 
En fråga som också är intressant är ifall man behöver gå i kyrkan för att vara kristen eller religiös? 
Det finns de som anser att kyrkan är livsviktig för att kunna leva ett ”gott” kristet liv, som menar att 
kyrkan är till för att hålla oss borta från det som är dåligt och för att erbjuda oss en plats och en 
orsak till att samlas. ”För den kristna tron är kyrkan det som vattnet är för fisken eller det som 
luften är för fågeln”. I Nya testamentet och urkyrkan är det just i församlingen, 
församlingsgemenskapen och gudstjänsten där tron föds, där tron får sin näring och sitt utlopp. 
Människorna i församlingen utgör delar av en större gemenskap – där precis alla bidrar med 
någonting och alla behövs. Ett av de många bildspråken i bibeln är att man talar om Jesus som 
huvudet för församlingen och att församlingen är hans kropp. Kristen tro handlar inte bara om en 
persons relation till Jesus, utan det handlar också om dennes relation till det som bibeln kallar ”Jesu 
kropp”, det vill säga relationen till de andra troende. En människas tro måste få ett konkret uttryck, 
en konkret gemenskap och den finns i församlingen. Det kan alltså vara mycket svårt att vara 
privatkristen i längden och bibeln i sig känner inte alls till något sådant som privatreligiositet (Ip 2P, 
4P, 6L). 
 
Eftersom församlingsgemenskapen är viktig, kan den ökade individualismen ses som en negativ 
trend eftersom den leder till ensamhet. Ofta kan en fattig familj vara mycket lyckligare än någon 
som har allt, i synnerhet om de tillhör en stor familj med starka band, medan den ”rike” kanske bara 
har materiella ting och ensamhet. Talesätten ”ensam är stark”, ”mitt hem är min borg”, ”var och en 
är sin lyckas smed” stämmer inte riktigt överens med bibeln, som säger att det är bättre att vara två 
än en, för om en som är ensam faller, vem skall då lyfta upp honom (Pred 4:9)? En kristen som vill 
leva ut en tro utan en kristen gemenskap är dömd till att leva väldigt tynande och svårlevt (Ip 4P).  
En människa behöver trosgemenskap för att fördjupas i sin tro och ibland även för att hållas kvar i 
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den och gemenskapen är inte ett måste, utan en förmån. Kyrkan behövs alltså för tron (Ip 2P, 4P, 5L, 
7L, 8P), precis som Andra Vatikankonciliet ansåg att kyrkan är nödvändig för frälsning och att det 
är i den som Guds frälsningsplan för välden blir synlig 209 

4.7 Kyrkors tillväxtmöjligheter 
Det ser mer eller mindre ut som att många kyrkor i Österbotten står inför samma problem: att 
medlemmarna minskar i antal och de blir gamla (Ip 1L). Detta behöver dock inte betyda att 
skiljelinjerna kommer att gå mellan samfunden, utan det kommer att finnas församlingar som hittar 
nya vägar som fungerar och som ger resultat och så kommer det att finnas andra som inte kommer 
att göra det. Hur man lyckas eller inte på lokal församlingsnivå är beroende av vem som jobbar där 
och vilken verksamhet församlingen har (Ip 4P, 5L, 6L, 8P). Men med den Lutherska kyrkans 
nuvarande attityd till förändring ser kyrkan ut att vara i en ganska stor uppförsbacke. Det finns dock 
en viktig skillnad mellan lutherska församlingar och pingstförsamlingar. Vad gäller 
tillväxtmöjligheter, är pingstförsamlingar inte lika motarbetade i förändringsprocessen som den 
Lutherska kyrkan eftersom de är relativt självständiga församlingar. Den Lutherska kyrkan som 
statskyrka måste ha ett större hänsynstagande till andra samhälleliga aspekter innan de kan förändra 
allt för mycket (Ip 4P). Trots att trenden tycks gå mot att frikyrkorna samlar allt mera folk, kommer 
ändå den traditionella kyrkan att finnas kvar. Detta på grund av att folk även i fortsättningen 
kommer att vilja bli begravda i kyrkan och ta del av de övriga förrättningarna, men risken är stor att 
de inte är riktigt nöjda med vad den traditionella kyrkan erbjuder (Ip 7L).   
 
Det är dock problematiskt att tala om att den Lutherska kyrkan växer eller blir mindre, förutom i 
medlemsantal statistiskt sett, eftersom en så stor procent av finländarna blir traditionsenligt döpta. 
Kyrkan/församlingen kan inte växa medlemsmässigt, men den kan växa i antalet aktiva 
gudstjänstdeltagande och i ökat deltagande i verksamheten. Allmänt sett har det de senaste åren 
varit de karismatiska församlingarna, till exempel pingstförsamlingen, som har dragit mest folk och 
världsvitt sett är det också Pingströrelsen som växer mest (Ip 2P, 3L, 5L, 7L, 8P). Detta är dock 
mycket lokalt och det kan ändras väldigt fort. Trenden i världen, men också i Österbotten verkar 
dock vara att för unga, som riktigt helhjärtat satsar på sin tro, är de mera karismatiska 
församlingarna ett tilldragande alternativ (Ip 3L). Eventuellt kommer motsättningarna mellan olika 
kristna kyrkor att minska. De kommer att inse att de har mer gemensamt än vad som skiljer dem åt 
och därmed kommer de att allt mer börja samarbeta. Här har den yngre generationen mycket att 
erbjuda, eftersom de inte har upplevt de starka splittringarna som förut har ägt rum kyrkor emellan 
(Ip 6L). 

4.8 Andra religioner tar över 
I kulturer som är väldigt pluralistiska kan tillbakagången från till exempel kristna samfund 
kompenseras med en tillväxt inom andra samfund – denna tillväxt kan både vara inom den tidigare 
religionen (kristendomen i Finland), men det kan också innebära en tillväxt inom andra religioner. 
Dock är det troligt att tillväxten i de nordiska länderna förblir oförändrat i förhållande till andra 
religiösa alternativ, eftersom andra religioner inte har samma position som majoritetsreligionen i 
Finland som har starka rötter i samhällets struktur, historia och kultur.210 
Den relativt tydliga minskningen av kristendomen (som delvis också beror på att färre barn föds)  i 
en del områden i världen behöver dock inte betyda att all religion kommer att försvinna från jordens 
yta, utan kristendomens minskande kan leda till andra religioners framgång, till exempel ett större  
intresse för Islam. ”Islam – Our Religion Today, Your Religion Tomorrow” (egen översättning: 
”Islam- Vår religion idag, Er religion imorgon”), ligger kanske inte så långt borta från verkligheten 
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som vi tror.211 Pluralism är också något som till mångt och mycket påverkar den värld vi i väst lever 
i. Fler och fler olika sätt att leva våra liv möts och måste kunna existera vid varandras sida. Genom 
generationer smälts kulturer samman och en religions påstående att den innehar ”sanningen” 
fungerar inte när det kommer flera andra religioner in i samma kontext som också säger att de har 
hittat ”sanningen”.212 
 
Orsaker till att andra religioner eventuellt inte kommer att få något större inflytande i Österbotten 
eller Finland, kan bland annat tänkas vara att landet, i jämförelse med det övriga Europa, har  liten 
invandring och att landet inte är speciellt urbaniserat. Det ligger inte riktigt i österbottningarnas 
lynne att bli muslimer och det finns en del komponenter i Österbotten som svetsar människorna 
samman. Dessa är språket, hembygdskärleken, fosterlandskärleken och kristendomen. Dessa 
element är väldigt invävda i varandra och i en sådan kombination har buddhismen och andra 
religioner väldigt svårt att komma in. Det skulle bli en kollision helt enkelt; exempelvis att som 
buddhist gå på hembygdsföreningens möte och sjunga ”Slumrande toner”, ter sig orealistiskt. Det 
finns med andra ord en tröskel (Ip 5L, 6L, 8P). Vad som dock kan hända är att de få invandrare som 
finns i Finland börjar få mycket flera barn per familj än vad en genomsnittlig finländsk familj får, 
och det i sin tur leder till att det blir allt fler utövare av andra religioner än kristendomen (Ip 7L). 
 
Blandäktenskap är också något som kan bidra till att andra religioner växer sig större även i Finland 
och Österbotten (Ip 4P, 8P). Det intressanta med till exempel islam är att det är en religion som är 
djupt blandad med kulturen och Islams styrka är att muslimerna verkligen står för sin tro och den 
blandas friskt med politik. Detta kan skapa problem, men också en trygghet – speciellt för en ung 
människa som söker sin väg i samhället. Vi i väst vill skilja på religion och politik och religionen 
blir ofta mera privatreligiös, något som utövas i skymundan, det blir en privat angelägenhet. Detta 
leder till rotlöshet och produkten av rotlösheten blir att allt är tillåtet, det finns inga absoluter och 
inga rätt och fel (Ip 4P, 5L). 
 
Att det i världen skulle uppstå en total religionslöshet är föga troligt, för alla människor är religiösa 
även om det tar sig olika former och uttryck (Ip 1L). Europa är väldigt pluralistiskt, vilket möjliggör 
att olika religioner kan leva sida vid sida. Var och en får ha sin tro och det anses ok. Idag är alltså 
människorna till en mycket högre grad tillfreds med att det som är sant för oss inte behöver vara 
sant för en annan och att man ändå kan leva sida vid sida. Denna tolerans försvagar religionen 
eftersom vi måste leva som att det inte finns någon egentlig möjlighet att veta Guds vilja.213 Andra 
religioner kan komma att ta över till en viss del, eftersom det finns sökande människor. Hur detta 
visar sig beror lite på vilket utbud som finns och även vilken roll den kristna kyrkan har i samhället. 
Avgörande för hur mycket inflytande andra religioner kommer att ha är beroende på hur mycket den 
kristna kyrkan vågar stå upp för sin tro (Ip 2P). Ett större utövande av islam kommer vi att kunna se 
genom invandringen, andra religioner som eventuellt kommer att dra folk är hinduismen och 
buddhismen, eftersom de är sympatiska religioner (Ip 3L, 4P, 5L, 8P). Ingen av dessa två är 
missionerande, vilket folk tycker om eftersom de inte tränger sig på och inte försöker ”omvända” 
en. Kristendomens utmaning här är att den så länge har varit ett lärosystem – på både gott och ont. 
Kristendomens egentliga budskap är att människan skall förvandlas till en sympatisk, vänlig och 
kärleksfull person och inte döma andra; följa Jesu exempel med andra ord (Ip 3L). 

4.9 Kristendomens närvaro i de österbottniska skolorna 
Trots att religionen i många länder fortfarande har en roll i det offentliga och statliga livet har den 
förlorat många uppgifter som den hade förut till staten; undervisning, sjukvård, ekonomiska och 
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politiska uppgifter med flera. Detta kallas bland annat social differentiering214 Den kristna fostran 
har minskat i hemmen och ifall denne försvagas även i skolorna så kan det få långtgående 
konsekvenser för kyrkan. Tack vare en relativt enhetlig nationell kulturtradition i Finland så har 
fortfarande skolan och kyrkan ett gott samarbete och de båda institutionernas värdegrunder inom 
fostran och utbildning är desamma. Uppgiften som kyrkan har i samarbetet med skolan är att främja 
en synvinkel där försoning och nåd betonas. Denna synvinkel inger hopp om en bättre och rättvisare 
värld samt den stärker tillit, mod och får elever att bry sig om dem som är svagast i skolvärlden. Det 
är dock viktigt att komma ihåg att den egentliga religionsundervisningen i skolan är en 
allmänbildning inom religioner – inte enbart inom kristendomen.215 
 
Än så länge har kyrkan i Finland ett gott samarbete med skolorna och religionen har fortfarande en 
betydande roll i de österbottniska skolorna. Mest intensivt är samarbetet när det gäller grundskolor 
och gymnasier. 93 procent av församlingarna säger sig ha regelbunden kontakt med skolorna.216 I 
Finland styrs den religiösa undervisningen utifrån vilken religion som majoriteten av eleverna har. 
Om minst tre elever tillhör någon annan religion/trossamfund, kan deras föräldrar kräva/be om 
undervisning inom ramen för den religionen. Elever som inte tillhör något trossystem alls får istället 
undervisning i livsåskådning/livsfilosofier om deras föräldrar så önskar.217 
 
I en artikel i Österbottens Tidning, 11/12.2010, löd rubriken ”Ärkebiskopen försvarar kristendomen 
i skolornas julfester”.  Evangelisk Lutherska kyrkans ärkebiskop Kari Mäkinen försvarar det kristna 
innehållet i skolors julfester (hans uttalande var i Yle TV). Han betonar också vikten av att även 
andra barns religiösa eller icke-religiösa traditioner beaktas i skolorna, men tycker inte att de kristna 
inslagen skall tas bort från skolornas julfester. Mäkinen tror inte att nedtonandet av religionen i 
skolors fester skulle bidra till att skapa dialog eller respekt mellan olika religioner. Tvärtom säger 
han att ”Kunskapen om och möjligheten att leva enligt den egna traditionen ger individen en 
möjlighet att respektera också det som andra håller för heligt”.218 På tidningens hemsida (www.ot.fi) 
väckte artikeln en del reaktioner och många (anonyma) kommentarer blev skrivna. En del av 
kommentatorerna höll med ärkebiskopen och sade att det ändå är en 1000-årig gammal kristen 
tradition i Finland. Andra tror att kyrkan försöker indoktrinera barnen i den kristna läran från unga 
år för att få fortsatt ekonomiskt stöd från medborgarna (genom kyrkoskatten). En annan 
kommentator frågar sig om det faktiskt är någon som har krävt att de kristna julfesterna skall slopas. 
Enligt denne är det knappast invandrarna själva som ber om att skolorna skall ta bort sina kristna 
traditioner, utan att det är rektorer eller skolstyrelser som själva väljer att ta bort till exempel 
nationalsången, kristna psalmer, morgonsamlingar för att utländska barn inte skall känna sig 
utanför. Medan invandrarna står där och undrar varför skolorna i landet inte följer egna svenska 
eller finska traditioner.219 
 
I många av de österbottniska skolorna, främst i lågstadier men också i en del högstadier, besöker 
församlingsanställda skolorna allt från varannan vecka till några gånger om året, då de bland annat 
har någon form av gudstjänst (morgonsamling/andakt). Skolorna besöker även kyrkorna vid de 
större högtiderna: advent, påsk och skolornas våravslutningar (Ip 1L, 3L, 5L, 6L, 7L). I många 
lågstadieskolor ber de även fortfarande bordsbön före maten (Ip 3L). Ibland besöker skolorna 
kyrkan, eftersom det hör till kulturhistorien i skolan att eleverna kommer till kyrkan på 
”studiebesök” (Ip 4P, Ip7L). Det finns även församlingar som har ännu mer samarbete med skolorna 
och detta i form av välsignelse av 1:orna då föräldrar och andra nära personer bjuds in, skolläger, 
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uppsjungning av inlärda psalmer med mera. Målet är att alla barn och unga skall känna 
församlingsanställda, församlingslokalerna och församlingsarbetet, för då blir steget att komma dit 
mindre, det är ej längre någon ”big deal” (Ip 6L). 
 
Enligt Finlands lag finns det inte några förbud för att man till exempel inte skulle få be bordsbön i 
skolan. Det är upp till skolan, dess rektorer och lärarkår, hur de gör (Ip 2P, 5L, 8P).  I någon skola 
har det funnits någon förälder som inte har gillat detta, men de har oftast varit inflyttade som inte är 
vana vid ett så stort samarbete mellan skola och kyrka. Det finns även enstaka skolor som har varit 
mindre positiva, men då oftast på grund av tidsbrist eller annan orsak som egentligen inte har något 
med själva kyrkans lära att göra, och visst har det även diskuterats huruvida avslutningar skall vara i 
kyrkan eller inte, men inte i någon större grad (Ip 3L, 4P, 6L). 
 

Religionsundervisningen i skolorna är inte längre en direkt undervisning i kristendom (det finns 
skriftskolan till för), utan det är snarare religionskunskap som de sysslar med och därför är det även 
okej för många invandrare att delta i denna undervisning. För de nyinflyttade invandrarna är det 
sällan något problem när det gäller kristendomens närvaro i skolan (Ip 5L). Istället kan det vara till 
exempel liberala politiker (utan att dra alla över samma kam) som använder invandrare som ett 
slagträ för att plocka bort till exempel de kristna inslagen i skolorna, mera än vad det egentligen har 
varit krav från invandrarna själva. De invandrare som vill ta avstånd blir ju befriade. Stat och kyrka 
är redan åtskilda i Finland, men det har blivit mer och mer aktuellt med ett åtskiljande mellan kyrka 
och skola, som det redan är i Sverige. Staten och lagstiftningen har bibeln som bas; de 10 budorden, 
och då har även skolväsendet blivit uppbyggt med bibeln som bas. Det är därifrån man har hämtat 
sina värderingar, etik och så vidare. Om bibeln och dess bas tas bort, vad sätter man då dit i dess 
ställe? Det är här som rotlösheten kommer in i vårt samhälle. Det räcker inte med att säga att ”vi har 
allmänhumanistiska föreställningar”, för det säger ingenting och skapar ingenting, det är för svårt 
att definiera (Ip 4P). 

4.10 Kristendomens framtid i Österbotten 
Så till den slutgiltiga och stora frågan som jag undersöker i min uppsats: Har kristendomen en 
framtid i Österbotten? Trenden i helhet ser ut att vara nedgående: det kommer inte in lika många 
nya som de som dör. Årligen föds allt färre barn och den nya generationen föräldrar vill helst sova 
rätt länge på söndagsmorgnarna (Ip 7L). Trots detta ser samtliga av mina intervjupersoner relativt 
ljust på kristendomens framtid i Österbotten (Ip 1L, 2P, 3L, 4P, 5L, 6L, 7L, 8P). Kristendomen 
kommer att finnas kvar i Österbotten, men eventuellt i lite ändrad form (Ip 1L, 2P). I dagens 
samhälle är det mera okej, än för 60 år sedan, att ifrågasätta en del traditioner, man följer inte bara 
med utan verkligen ifrågasätter ”vad betyder dethär?” och ”varför skall jag göra dethär?”, så 
”onödiga” traditioner eller strukturer i kyrkorna kommer att skalas bort (Ip 2P). Sådant som 
kommer att fortsätta dra folk inom kristendomen är de stora förrättningarna; dop, bröllop och 
begravning, vilket ger en stor kontaktyta till medlemmarna (Ip 1L). 
 
Människor är religiösa i grunden, och har vi inte kristendomen så har vi någonting annat (Ip 1L, 
3L). En orsak till att människor fortfarande tycks ha ett intresse för eller behov av en tro eller 
religion, kan bland annat vara för att det finns en ökad känsla av ensamhet och isolering i vårt 
samhälle.220  Människan behöver någonting. Det kan vara privat, det kan vara New Age, ockultism, 
vad som helst, men religion kommer alltid att finnas. Robert N. Bellah är övertygad om att religion 
har en framtid i vår värld, detta eftersom religionens funktion i vårt samhälle är att ge mening och 
motivation till allt och alla – religion är därför universell. Han tror att även om religiösa system i 
teorin förkastas, så kommer ändå spår av religion att synas i det praktiska livet; i människors 
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identitets och orienteringsfrågor. Ett absolut försvinnande av religion är därmed ej möjligt.221 Det 
går även att fundera på om inte ateism i själva verket många gånger är en religion i sig; ”Gud finns 
inte, det tror jag”, och är inte det också en slags trosbekännelse? Ateister är väldigt aggressiva i sin 
framtoning och har många likheter med en missionerande kyrka (Ip 3L). 
 
Religion ses mycket ofta som något kulturellt i vår del av världen. Det är traditioner, sätt att tänka 
och leva som har gått vidare från generation till generation, men detta betyder inte att de som deltar 
i de kulturella och religiösa traditionerna verkligen är troende.222 Kring tron skapas det alltså en 
kultur. Denna kultur är inte i sig helig utan den är ett uttryckssätt för tron och just detta har varit ett 
problem för kristendomen. På grund av en kultur man har velat bevara i ett samhälle som har 
förändrats, har denna kultur (som har blivit uppbyggd kring tron) blivit helgad och då har man 
tappat bort den egentliga kärnan, tron. För att kristendomen skall ha en framtid är det viktigt att man 
inte sitter fast i kulturen utan har kärnan i fokus (Ip 2P). 
 
Kristendomen har en framtid i Österbotten, men, ifall folkkyrkan har en framtid är mera ovisst. Det 
som oroar är att medlemsantalet eventuellt kommer att minska ganska väsentligt under de 
kommande 30 åren. Dock kan man inte säga det med säkerhet – det som tros idag kan i framtiden 
visa sig inte stämma alls. Trenden som tycks finnas nu är att folkkyrkan överlag i Finland har 
ganska svårt att behålla unga och unga vuxna (15-35 år) och att få deras andliga behov 
tillfredsställda. Dessa har då många gånger istället sökt sig till frikyrkor. Den trenden kan förändras, 
men det beror mycket på vilka personer som råkar finnas som ledare i olika församlingar; vem som 
drar till sig folk och vem som stöter bort. Detta är dock ännu inte ett jättestort orosmoment i 
Österbotten, utan det är snarare en fara för kyrkor i större städer där människorna inte har några 
rötter till församlingarna. I många av de mindre österbottniska församlingarna kommer nästan varje 
människa åtminstone till en jordfästning per år och många har fortfarande inställningen att ”nog är 
det trots allt fint att ha en kyrka och en präst” (Ip 3L). 
 
De flesta inser att kyrkan behövs, men inte många skulle vilja betala för det. Att alla då skulle vara 
aktivt troende innebär detta dock inte, de kanske tror på att Gud finns och att Jesus är Guds son, 
men tron engagerar dem inte mera än så. Alla måste dock inte vara lika aktiva; det behövs folk i 
samhället som också är aktiva inom teaterföreningar, idrottsföreningar, politiken, etcetera och det är 
Guds verk det också. När det gäller kyrkans gudstjänst är önskan att den vore en plats som samlade 
alla, en plats som är mänsklig och varm, en plats där alla kunde känna sig hemma. Kyrkan i 
Österbotten har en ganska bra relation till folket och det är föga troligt att utskrivningarna kommer 
att bli explosionsartade, men allt kan ändra väldigt snabbt, som påvisat – bara genom ett tv-program 
(Ip 3L). På 1800-talet gick en del människor mot 1900-talet med en förhoppning och tro om att det 
nya århundradet skulle vara det ”kristna århundradet”, medan andra återigen trodde att den kristna 
religionen inte skulle ha någon plats i den moderna världen.223 Enligt McGrath är det också omöjligt 
för oss idag att förutspå hur det kommer att se ut för kristendomen i framtiden. Vi kan gissa, men vi 
vet ändå inte vad som kommer att hända framöver, precis som det var omöjligt för 1800-talisterna 
att förutspå 1900-talets kristendom.224 
 
Intervjuperson 3 gav mig en insändare som han skrivit (och som publicerats i den finlandssvenska 
tidningen Vasabladet) med titeln ”Vill vi ha en folkkyrka?”. Han skriver att han som folkkyrkopräst 
i många fall har stött på en mycket större tro bland människor än vad man skulle ha kunnat tro – 
vilket är en positiv överraskning. Folkkyrkan har genom historien delat folkets öden och när 
människor stiger in i sin stads kyrkobyggnad känner de ofta att de inte är där enbart som gäster, utan 
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att de faktiskt hör hemma där och ”kommer till sitt eget”. Kyrkobyggnaden gestaltar en historisk 
gemenskap och binder samman släktled efter släktled. Han betonar att det hör till en människas, 
kristens och en kyrkas mognad att inte ha för snäv verklighetsuppfattning. Våra samhällen har 
många olika slag av människor och olika slag av tro, och en mogen kyrka måste ge utrymme för 
detta.225 
 
Oro över kristendomens framtid finns också i det att kristendomens ideal och etiska normer går lite 
stick i stäv med dagens värderingar, de passar inte så bra ihop. Vi lever i en period med stor 
betoning på individualismen och det är tvärtemot vad bibeln lär. Det är en svår tid vi lever i och det 
syns på de yngre generationerna. Till exempel när unga börjar jobba har de inte kraft och uthållighet 
att stå ut med vardagsslitet som livet väldigt länge består av – det är motigt att inse att inse att allt 
inte är så tillfredsställande som man kanske skulle önska. Dagens människor vill hellre få än ge. 
Kyrkan ser en förändring i att det har blivit allt svårare att få människor att frivilligt – och utan 
betalt – delta och hjälpa till i församlingslivet. Folk ställer upp på projekt, när de vet att det snart tar 
slut, men att få folk att ställa upp i missionskommittéer, diakonikommittéer och vänortskommittéer 
etcetera blir allt svårare. Men det är inte bara kyrkan och kristendomens framtid som står i 
farozonen, utan också föreningsliv och mycket annat är på spel i vårt samhälle. Det är inte bara en 
kyrklig och kristen kris, utan en kris i vårt tidevarv (Ip 3L). 
 
En teori om kristendomens framtid är att namnkristna kommer att bli färre men bekännelsekristna 
kommer att bli fler (Ip 6L, 8P). Namnkristna, är sådana som är medlemmar i kyrkan, som använder 
sig av kyrkans tjänster (dop, vigsel, jordfästning) och som möter upp sporadiskt vid stora kristna 
högtider. De har en uppfattning av att det finns en Gud och att man skall bete sig på ett hyggligt och 
hyfsat sätt. Bekännelsekristna däremot, är de som tar emot Jesus och bekänner honom som sin 
personliga frälsare och Herre. De tror att han är Guds son och att han har dött på korset som 
frälsare, att han sedan uppstått och en gång kommer att komma tillbakaför att hämta de sina (i 
princip det som sägs i trosbekännelsen). Orsaken till att det kommer finnas mera bekännelsekristna 
är utvecklingen i vår värld. Materialismen kommer ännu att växa, men i något skede kommer den 
att kollapsa. Mänskligheten (inte bara i Österbotten utan även som ett globalt fenomen) kommer att 
göra en materiell och andlig konkurs. Då kommer människan att göra nyprioriteringar. Hon kommer 
att ta sig mera tid till umgänge, stillhet, begrundan och eftertanke, tid till att bli nära naturen och så 
vidare.  I en sådan miljö har kristendomen det alltid lättare än i en sekulariserad och urbaniserad 
miljö (Ip 6L). Också biskop Gustav Björkstrand tycker sig se en helt annan öppenhet, nyfikenhet 
och intresse för livsåskådningsfrågor än förut, han tror definitivt att religionen har kommit tillbaka 
till det finländska folket.226 Detta kanske eftersom vi lever i en värld som idag inte är så trygg och 
förutsägelsefull som förut, som exempelvis oljekrisen 1973, terrorkrig, naturkatastrofer, 
energiproblem och den nu världsvida ekonomiska krisen. I denna situation har många människor 
börja söka någonting av värde som inte direkt har med det materiella att göra och därmed har 
religionen kommit in i bilden på ett nytt och relativt oförväntat sätt.227 
 
Kyrkan kommer i framtiden att utsättas för ett hårt tryck, och kommer mera och mera behöva säga 
vad kyrkan verkligen är och vad den tror på, vilket gör att bekännelsen kommer att bli starkare.  De 
flesta har inte slutat att vara kristna för att de har blivit övertygade om att religionen är falsk, utan 
religionen har bara upphört att vara av någon större betydelse för människorna. De har blivit 
likgiltiga.228 En kristendom som har tappat greppet om verkligheten och om sin samtid har ingen 
framtid, men en kristendom som har ett tydligt erbjudande och som vet var den står och som även 
vågar stå för sin sak i situationer där det kanske kan vara lite obekvämt, har definitivt en framtid (Ip 
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4P, 6L, 8P). Något som också är viktigt är att vara människonära, att man bryr sig om. Ta Jesus som 
exempel, Jesus handlade av kärlek, och således borde även kyrkan kunna stå för en åsikt och 
samtidigt älska alla människor. En verklig kyrka, med en sann, kristen gemenskap har absolut 
någonting att erbjuda människorna, och därför borde kristendomen ha en framtid i Österbotten (Ip 
4P). 
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5 Slutsatser och framtida forskningsuppgifter 

5.1 Slutsatser 

5.1.1 Förändringar i medlemsantal och utskrivningar 
Medlemsantalet inom de Lutherska kyrkorna i Österbotten har de senaste åren minskat, men i 
Pingstförsamlingarna ser denna situation annorlunda ut. Detta stämmer väl överens med min 
hypotes, där jag sade mig tro att pingströrelsen har större framgång i landet än den traditionella 
folkkyrkan (den lutherska). Minskningen av medlemmar inom den Lutherska kyrkan har varit större 
än någonsin i Finland det senaste året, vilket framgår i artiklarna som jag tog upp i materialdelen 
och det verkar som att steget att skriva ut sig ur kyrkorna är väldigt litet i dagsläget. Vi bör dock 
komma ihåg att det är problematiskt att tala om den lutherska kyrkans medlemsantal eftersom de 
flesta finländare blir automatiskt födda in i kyrkan, döps till medlemskap. Vårt samhälle i sig är 
också en bidragande faktor till det minskande kyrkliga intresset eftersom samhället inte längre styrs 
av kyrkan, som det var förut. Idag behöver man inte gå i kyrkan varje söndag för att bli respekterad, 
det sociala trycket finns inte kvar. Många tar avstånd från kyrkan i en stor del av Finland (för att 
inte tala om stora delar av Europa), men situationen i Österbotten är lite unik. Det är ett litet 
landskap där människor svetsats samman av språket – finlandssvenskan – och av andra 
kulturspecifika evenemang och därmed tycks även kyrkan kunna hålla sin ställning till viss del. 
 
I Österbotten börjar kontakten med kyrkan för de flesta vid dopet, för att sedan fortsätta med 
konfirmation, giftermål och begravning och även kontakt däremellan (bland annat via skolorna). 
Det finns dock en risk för att detta enbart är god sed, den personliga tron behöver inte vara så värst 
stark för att en människa skall ta del av nämnda kyrkotillfällen. Eftersom Österbotten är så litet och 
människorna är sammansvetsade, så kan det hända att det sociala trycket när det gäller att till 
exempel bli konfirmerad finns kvar (även om jag tidigare skrev att detta tryck kanske är borta). Ifall 
att alla kompisar blir konfirmerade, oavsett om de är personligt troende eller inte, blir troligtvis 
trycket stort för dem som kanske funderat på att inte konfirmera sig. Likaså kan det finnas ett visst 
tryck från den äldre generationen att döpa barnen och att ha en kyrklig vigsel. Det vill säga trenden 
med ”4-hjuls kristna”, som jag skrev om tidigare lever vidare. Orsaken till att det finns många 
mindre kyrkor som i dagsläget stänger sina dörrar kan vara att människor väljer att söka sig till 
större församlingar istället för de små. Det går snabbt och enkelt med dagens färdmedel att förflytta 
sig – avstånd är av mindre betydelse. Så det tyder alltså inte på att själva intresset för kristendomen 
skulle minska. 
 
Många finländare har skrivit ut sig ur kyrkan till följd av debatter där kyrkan har varit med och 
representerat mindre populära åsikter, till exempel i homodebatten och kvinnoprästfrågan. Men för 
övrigt är en av de stora orsakerna till utträde kyrkoskatten, som speciellt unga män väljer bort. 
Kyrkoskatten var en orsak till utskrivning redan på 1950-talet. Denna utskrivning har inte till så stor 
del påverkat Österbotten, utan det har mest varit i storstäder som massutskrivningarna har ägt rum. 
Det verkar vara rätt få som skriver ut sig för att de inte tror på kyrkans lära, det är mera andra 
orsaker som spelar in, exempelvis att kyrkan inte känns så aktuell i människors liv i dagsläget och 
att religionen inte längre är en självklar del av de ungas liv. 

5.1.2 För att väcka intresset för kristendomen igen måste kyrkan förändras 
Hur man skall väcka människors, speciellt ungas, intresse för kristendomen och kyrkan igen är 
definitivt en svårbesvarad fråga, som församlingar tampats med redan under en väldigt lång tid. 
Det finns en del strategier som kyrkorna använder sig av för att åter väcka intresset för religion, till 
exempel vuxenkatekumenatet (ett organiserat mönster för att hjälpa vuxna till tro). Det som 
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intervjupersonerna tycks vara överens om är att kyrkan måste finna en väg till att fördjupa 
kontakten med människorna, att de inte känner att kyrkan är något främmande eller skrämmande, 
utan en gemenskap som man gärna tillhör. ”Människor stannar i en församling där de får relationer” 
(Ip 4P). Alternativa gudstjänster är också någonting som tycks väcka intresse hos yngre människor. 
Det som tilltalar är det personliga, det människor känner igen och kan identifiera sig med. 
Cellgrupper spelar en mycket viktig roll i detta. Det kristna budskapet och det som kyrkan lär är 
bestående och behöver inte ändras, utan det är själva förpackningen som måste få en ny form som 
passar till det samhälle vi lever i idag. Ignorerar kyrkan detta är den dömd till att misslyckas. 
Utmaningen här är hur mycket kyrkan kan förändras. Den kan inte hur som helst vända kappan efter 
vinden, för då förlorar den också sin trovärdighet. Det gäller att hitta en medelväg eller en jämvikt – 
den som är så svår att hitta i alla livets skeden. Kyrkan borde stå för det vad Bibeln lär och kyrkan 
tror och samtidigt respektera alla. 
 
Ett element som också borde tas med mera i kyrkan och som det verkar finnas ett behov av bland 
andliga sökare, är det spirituella. Spiritualiteten fanns med i den ursprungliga kyrkan som en 
självklarhet, men har med åren försvunnit mer och mer. Bland människorna idag finns det en 
emotionell längtan och kyrkan måste finna en väg till att möta denna längtan. Även detta innebär att 
vissa förändringar måste ske inom kyrkan eftersom det är den enda vägen kyrkan kan möta 
nyandlighetssökanden. Förändringar som kunde göras här – och som redan görs – är att ha 
alternativa gudstjänster som innehåller mera fria element än en traditionell liturgisk gudstjänst. 
”Kyrkan borde tala mer till hjärtat än till hjärnan” (Ip 1L). När sådana tillfällen ges kommer det 
genast flera unga gudstjänstbesökare. Många tror att det spirituella är någonting som är inbyggt i 
oss människor. 
 
Vanliga uttryck idag är att ”ensam är stark”, ”mitt hem är min borg” och ”var och en är sin lyckas 
smed” (Ip 4P). Det spirituella och mera andliga behöver få mera plats i kyrkan, men trots det är det 
viktigt att komma ihåg att kyrkan faktiskt behövs – en helt och hållet privat tro, kan lätt bli relativt 
svag. ”För den kristna tron är kyrkan som vattnet är för fisken eller luften för fågeln” (Ip 6L). 
Kyrkan är alltså viktig för tron. Det är i församlingsgemenskapen som tron föds, hålls intakt och 
stärks. I en församling behövs alla och alla kan bidra med något och en människas tro måste få ett 
konkret uttryck. Den individualistiska trenden i vårt samhälle leder ofta till ensamhet och påverkar 
därmed församlingsgemenskapen och den kristna tron på ett negativt sätt. Som motsats till dagens 
tidsanda säger bibeln att ”det är bättre att vara två än en – för om en ensam faller, vem skall då lyfta 
upp honom?” (Ip 4P). Kanske detta är någonting vi överlag borde ta i beaktande i vårt samhälle. Vi 
är skapta till gemenskap. 
 
En av mina frågor i min undersökning var ifall det är eller kanske kommer att vara någon skillnad 
vad gäller religiöst intresse och ”framgång” mellan den Lutherska kyrkan och Pingströrelsen. Det 
ser ut som att de enskilda församlingarna har en central roll i utformandet av den kristna kyrkans 
framtid. Det beror på vem eller vilka som jobbar i församlingen och vilka verksamhetsformer 
församlingen erbjuder. Vad som är viktigt att komma ihåg när vi jämför Lutherska kyrkan med 
Pingstkyrkan är, som jag redan tidigare har nämnt, att de har helt olika grundförutsättningar: de 
flesta blir automatiskt döpta (och därmed medlemmar) i den Lutherska kyrkan, medan det oftare är 
frågan om ett personligt val i vuxen ålder när det gäller medlemskap i Pingstkyrkan. Den Lutherska 
kyrkan, som statskyrka, har en annorlunda organisationsuppbyggnad. Beslut fattas på ett 
demokratiskt sätt på flera olika beslutsnivåer och på grund av sitt stora medlemsantal är också 
mångfalden och intressebevakningen stort. Det går inte att förändra hur mycket som helst hur 
snabbt som helst. Pingströrelsen är däremot mera fri, besluten fattas på lokalnivå av varje enskild 
församling. Det verkar dock som att det är främst de karismatiska församlingarna som ökat i 
medlemsantal de senaste åren (Pingströrelsen räknas som en sådan), både i Österbotten och 
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världsvida. Men detta kan ändra snabbt och mycket troligt är att det i framtiden kommer att finnas 
ett större samarbete mellan den Lutherska kyrkan och Pingströrelsen. 

5.1.3 Andra religioners inflytande 
Det är intressant att spekulera i huruvida andra religioner fyller kristendomens plats ifall den 
försvinner eller försvagas (eftersom vi redan har konstaterat att det verkar som att det finns ett 
grundläggande behov av någonting religiöst i människan). I Norden är det dock troligt att andra 
religioner inte kommer att växa i större omfattning i och med att de inte har samma position som 
landets majoritetsreligion, det vill säga kristendomen. Vårt samhälle är väldigt pluralistiskt och 
öppet, vilket gör det möjligt att kunna leva sida vid sida med människor av andra religioner och 
kulturer. Genom invandringen och all informationstillgång (exempelvis tv och internet) får vi veta 
mycket mera om främmande religioner än vad som har varit möjligt förut. Anhängarna till Islam i 
Finland har redan ökat i antal genom invandringen och troligt är att också hinduismen och 
buddhismen kommer att väcka ett större intresse i och med att de är väldigt sympatiska religioner. 
Det är kanske något som människor, i vårt för övrigt turbulenta samhälle, känner dragning till. 
 
Även blandäktenskapen ökar i och med att människor reser mera och som följd av invandringen. 
Detta kan också leda till att andra religioner får ett större fäste i Finland. Det är också möjligt att 
invandrarfamiljer får mera barn än de finländska familjerna och att det i längden resulterar i att det 
finns flera personer med annan religion än kristendomen. Men, mina intervjupersoner tror ändå att 
det kommer att ta länge innan andra religioner tar över i Österbotten eftersom människorna i 
landskapet är väldigt sammansvetsade. Detta tack vare språket, en hembygds- och fosterlandskärlek 
som är stark, samt att kristendomen fortfarande är en betydande komponent för många (om de sedan 
är personligt aktiva eller inte är en annan fråga). 

5.1.4 Kristendomen i de österbottniska skolorna 
Är kristendomen fortfarande närvarande i skolorna? Är detta okej? Jag valde att ta upp 
kristendomens närvaro i skolorna i Österbotten eftersom den situationen fortfarande är lite 
annorlunda där än i andra delar av Finland. Jag tror också att skolorna spelar en viktig roll i hur 
personer tänker på kristendomen senare i livet eftersom det är väldigt lätt att bli påverkad som barn, 
både positivt och negativt. I Österbotten är samarbetet mellan kyrkorna och skolorna störst i 
lågstadier och högstadier. Mina intervjupersoners församlingar har regelbunden kontakt med 
skolorna och eftersom det dessutom är relativt små städer känner prästerna/pastorerna många av 
eleverna och eleverna känner kyrkans personal (åtminstone till utseende). Denna gemenskap och 
detta igenkännande är en medveten strategi från kyrkornas sida, för att steget till att komma till 
kyrkan skall bli lägre. I många skolor bes det fortfarande också bordsbön före och efter maten och 
enligt finsk lag finns det inget förbud mot detta – det är upp till lärarkåren att bestämma. Dock är 
religionsundervisningen i skolorna inte en undervisning i enbart kristendomen, utan undervisning i 
alla världens (större) religioner. Religionskunskap är en bättre benämning än religionsundervisning. 
När det gäller ifrågasättandet av kyrkornas inblandning i skolorna så verkar det inte vara några 
större problem i Österbotten, inte bland finlandssvenskarna och inte heller bland invandrarna. De 
som tycks ha problem med detta är snarare liberala politiker eller individer som är uppväxta i en 
urban miljö väldigt långt borta från de kristna traditionerna. Kontakten mellan kyrka och skola 
kunde på sätt och vis också ses som en strategi i arbetet för att kristendomen inte skall försvinna 
från ungas liv. Kanske det också är bra för unga att ha kontakt med en institution som känns relativt 
oföränderlig och trygg och som sedan följer dem mer eller mindre livet ut. 

5.1.5 Artikelkommentarer 
Jag tog med en del artikelkommentarer som jag hittat på internet för att få en inblick i vilka åsikter 
en del Österbottningar har i frågor om kristendomen. Naturligtvis går det inte att generalisera, 
eftersom jag inte systematiskt har tagit med alla kommentarer och eftersom det ofta är samma 



 52

människor som kommenterar artiklarna på de lokala tidningarna. Att kyrkan har stagnerat och att 
den är föråldrad, kritik mot kyrkans hållning gentemot homosexualitet och kvinnoprästfrågan och 
att unga blir hjärntvättade med kyrkans propaganda är bara några åsikter som kommit fram genom 
artikelkommentarerna. Men, som alltid finns det även en andra part, det vill säga de som tycker att 
kyrkan inte kan anpassa sig enbart efter exempelvis de homosexuella och att det är religionsfrihet i 
Finland och därför behöver inte kyrkan ändra på sig efter omvärldens krav (passar det inte så är det 
fritt fram att skriva ut sig). Det är bra att människor tvingas reflektera över dylika frågor och att ta 
ställning. Även dessa anonyma kommentarer visar på komplexiteten som kristendomen och 
samhället tampas med idag. Fältet är delat, men inte enbart i svart och vitt, utan det finns otaliga 
gråzoner. Att förutspå kristendomens framtid i Österbotten utifrån dessa kommentarer går alltså 
inte. Det kan gå hur som helst (beroende på vart vinden vänder), historien visar att det är lättare att 
förstå fenomen, sammanhang och följder efteråt, än att se dem när man lever mitt i skeendet. 

5.1.6 Kristendomen i världen och i Finland 
Jag tog tidigare upp en artikel angående en amerikansk studie som visat på att religionen är 
utrotningshotad i Finland samt en del andra länder. I artikeln stod det att det är grupper med social 
status, eller som ger individen personlig nytta och som har många medlemmar, som i fortsättningen 
kommer att dra folk. Kristendomen i Finland har många officiella medlemmar, men de aktiva 
sjunker och många ser inte vilken social nytta kyrkan kan ge. Som jag skrev tidigare drar den 
Lutherska kyrkan in kyrkoskatt och dessa pengar går till diakoni, dagklubbar, familjerådgivning och 
andra saker som faktiskt kan vara till stor hjälp för många av kyrkans medlemmar, men utan att de 
kanske är medvetna om detta. Även Pingstkyrkan har liknande aktiviteter. I artikeln om den 
amerikanska studien stod det också att trenden är att allt flera identifierar sig som icke-religiösa. 
Enligt min hypotes skulle detta stämma, men utifrån mitt intervjumaterial verkar det ändå som att 
religiositeten fortfarande är stark i svenska Österbotten. 
 
Kristendomen i Norden och delar av Europa ser ut att ha en nedåtgående trend, men samtidigt är 
kristendomen i de sydliga delarna av världen, speciellt Afrika och Sydamerika, starkare än 
någonsin. Även i Asien är kristendomen på frammarsch. I och med kristendomens centrumskifte, 
kan det innebära att kristendomen i Europa också kommer att förändras och ta sig nya uttryck. Det 
kan vara till kyrkans fördel, men också nackdel. I och med att fokuset i samhället ligger på 
individen har även kristendomen börjat fokusera på den enskildes behov och som det ser ut nu 
kommer ännu mera förändring i den riktningen att krävas. Den kyrkliga institutionella religiositeten 
håller kanske på att avta, men efterfrågan på spirituella erfarenheter kvarstår. 
 
I tidigare gjorda undersökningar har det visat sig att kristendomens framtid är beroende av sociala, 
ekonomiska, politiska och klassmässiga förhållanden. Även sekulariseringen har spelat – och spelar 
fortfarande en stor roll. Men det är viktigt att komma ihåg att det enda alternativet till religion inte 
är gudlöshet, så även om de traditionella religionerna mister medlemmar, innebär det inte att 
religion i sig försvinner. I Finland är bandet till folkkyrkan svagare än förut, men samtidigt har 
intresset för andra religioner ökat. Religiositeten bland Finländarna har inte försvagats, utan enbart 
inställningen till kyrkan och det har gjorts forskningar i landet som visar på ett ökat intresse för 
religiösa frågor både bland unga och äldre. 
 
Tankar om kristendomens framtid är väldigt motsägande. Urbaniseringen är något som kan leda till 
kristendomens försvagande men också till dess förstärkande och gällande kristendomens framtid så 
kan det hända att det uppstår ett nytt utrymme för religiositet, eller så fragmenteras trossystemet 
fullständigt. Religionen kan också bli osynlig istället för att helt försvinna, religion behöver inte 
vara inbakad i en institution för att existera. Troligt för kristendomens framtid i Finland är att 
deltagarantalet vid vanliga söndagsgudstjänster fortsätter att minska drastiskt, men att det sker en 
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ökning när det gäller alternativa gudstjänster, det är även någonting som mina intervjupersoner 
redan sade sig kunna se. 

5.1.7 Den österbottniska kristendomens framtid 
Som jag redan tidigare har skrivit, går det inte att säga hur framtiden kommer att se ut – ingen 
människa kan veta det, vi kan bara anta och ana. Ser vi på historien så har utvecklingen kunnat 
svänga i något som verkar som ett ögonblick och det man har trott att skulle hända med 
kristendomen kan ha blivit precis tvärtom. Här kanske order ”gissning” skulle beskriva bättre det vi 
gör. Så är det även idag, men trots detta har det varit intressant att forska i hur vi i Österbotten tror 
att vårt lands största religion kommer att utvecklas de kommande åren. 

Vid en första anblick ser det dystert ut för kristendomen i Österbotten. Medlemsantalet i de 
lutherska kyrkorna sjunker, om än inte så snabbt i svenska Österbotten. Den Lutherska kyrkan ser ut 
att ha svårt med att väcka intresse speciellt bland unga vuxna, medan en del Pingstförsamlingar 
tycks locka den yngre generationen. Ett annat problem förutom utskrivningarna är 
befolkningsstatistiken. Antalet äldre människor ökar och allt färre barn föds – vilket syns i 
medlemsstatistiken i kyrkan. Trots detta ser mina intervjupersoner väldigt just på framtiden. De tror, 
liksom tidigare forskning, att människan är religiös i grunden och att det därmed finns ett behov 
som religionen kan möta. Att religion och kristendom helt kommer att försvinna är föga troligt, men 
det som kanske kommer att förändras är den lutherska kyrkans form. ”Vi ser minskning, där vi 
kunde se förändring”.229 De stora förrättningarna inom den kristna kyrkan, det vill säga dop, 
konfirmation, vigsel och begravning, är sådant som kommer att finnas kvar och dessa förrättningar 
möjliggör en kontakt mellan kyrkan och människorna i samhället. 

Kristendomen är också en del av de österbottniska människornas kultur och de flesta har fortfarande 
starka rötter bundna till kyrkan. Till och med själva kyrkobyggnaden kan ge en slags trygghet åt 
människor eftersom den genom åren har delat folkets öden och den är något som känns bestående 
och bekant, i vår för övrigt ständigt föränderliga värld. De flesta vill ha kvar kyrkan (bland annat 
just på grund av förrättningarna) och tycker att den behövs, men det är allt färre som vill betala för 
detta (i form av kyrkoskatt). 

Kristendomen har troligtvis en framtid i Österbotten, men när det gäller själva Folkkyrkans framtid 
så är den ändå mera oviss. För tillfället går kristendomens ideal inte riktigt ihop med samhällets 
ideal. För att kristendomen skall fortsätta vara stark måste någon slags förändring ske. Hur denna 
förändring ser ut är den utmaning kyrkan står inför, och det är en svårbesvarad fråga. Det är dock 
inte enbart en kyrklig kris vi står i – eller inför – utan det är en allmänsamhällelig kris (det vill säga, 
dagens etiska normer som till exempel individualism påverkar också andra områden negativt i vårt 
samhälle). Eventuellt kommer de som är med i kyrkan av tradition och inte av personlig övertygelse 
att bli färre, däremot kan antalet enbart bekännelsekristna (de som har en personlig och aktiv tro) 
öka. Ett behov av någonting i vårt samhälle som verkligen står fast kan redan skönjas. Om inte förr, 
så ifall vårt samhälle gör en materiell kollaps är det möjligt att människorna omvärderar saker och 
ting och söker efter någonting bestående, som inte är materiellt. 

Kyrkan kommer även framöver att stå inför ett hårt tryck utifrån och den kommer att behöva bli 
mera rakt på sak med vad den står för. ”En kristendom som har tappat greppet om verkligheten och 
om sin samtid har ingen framtid, men en kristendom som har ett tydligt erbjudande och som vet var 
den står har definitivt en framtid!” (Ip 4P, 6L). Sammanfattningsvis verkar det alltså som att kyrkan 
måste förändras till en viss del – gå tillbaka till en del element som fanns med i ursprungskyrkan, 
men samtidigt följa med utvecklingen i samhället så att den hålls aktuell. Den måste förändras, men 
också stå fast vid sin lära - knepig balans mellan dessa två. Viktigt är också att det spirituella får en 
plats inom det kristna religiösa livet och kyrkan för att religionen skall överleva i dagens samhälle. 

                                                 
229Rosen, 2009, s.17 
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5.1.8 Fortsatt forskning 
Eftersom det inte går att säga med säkerhet hur kristendomens framtid kommer att se ut, hoppas jag 
att forskare efter mig kunde jämföra mina resultat i denna undersökning och de förväntningar på 
kristendomens framtid som i den fanns år 2010-2011, med hur det sedan faktiskt blev. 

För att få ett bredare perspektiv på min undersökning om kristendomens framtid i Österbotten, 
kunde jag också ha intervjuat församlingsmedlemmar och besökare – både aktiva och mindre aktiva 
och frågat dessa varför de besöker eller inte besöker kyrkan så ofta, vad de tycker att kyrkan har att 
erbjuda och vad den eventuellt kunde förändra. Vad jag också kunde ha gjort med min uppsats var 
att ta mera fasta på intervjupersonernas åldrar och arbetserfarenhet för att se om deras svar 
eventuellt skiljde sig beroende på ålder och hur länge respektive person arbetat i sin församling, 
men min fokus låg inte denna gång vid detta. 

Man kunde också forska i hur de pedofilskandaler inom laestadianismen som uppdagats år 2010 
påverkat kyrkans ställning inom Bibelbältet.230 Det kunde också vara intressant att jämföra 
kristendomens framtid i Österbotten med till exempel Västerbotten, Sverige, för att se om där finns 
några skillnader. 

5.1.9 Sammanfattning 
Efter att ha analyserat svaren i min undersökning ser min hypotes ut att vara relevant. Dock måste 
jag erkänna att mina tankar om kristendomens framtid var något mera negativa än vad de slutsatser 
jag kom fram till via mina litteraturstudier och intervjuer. En tanke som väckts hos mig är huruvida 
en del präster/pastorer känner att de inte kan vara för negativa eftersom de representerar sin egen 
kyrka, och hur skulle det se ut ifall ledarskapet i kyrkan inte skulle tro på sin egen religions framtid? 
Jag insåg under arbetet med min undersökning att kristendomens situation är lite speciell i 
Österbotten i jämförelse med det övriga landet och att de förändringar som sker i övriga Finland 
också kommer till Österbotten – men mycket senare (mycket på grund av den sammansvetsade 
traditionsrika finlandssvenska kulturen). 

Min hypotes om att Pingstförsamlingarnas situation just nu ser ljusare ut än de Lutherska 
församlingarnas stämmer delvis. Det verkar vara det karismatiska som lockar många (speciellt de 
yngre, som den lutherska kyrkan har svårt att få väckt intresse hos) i dagsläget, men detta varierar 
från församling till församling och framgångarna är långt beroende av vem som jobbar där – det går 
inte att generellt säga att alla pingstförsamlingar ökar i medlemsantal just nu. 

Jag kan inte säga att min studie är representativ för hela Finland, utan jag kan endast visa vilket 
mönster som kan ses i Svenskfinland i nuläget och vilka förväntningar gällande kristendomens 
framtid vi eventuellt kan ha i detta område. 

En intressant tanke är att vi kanske kunde lära oss någonting av att se på kristendomens framgång i 
andra delar av världen. I Afrika har människorna hittat en egen väg till kristendomens Gud, vilken 
ofta innebär att de har tagit med en del element från sina äldre traditionella religioner och 
kulturtraditioner. 231 Kanske det är tack vare denna mixtur av gammalt och nytt som gör att 
kristendomens anhängare ökar i världens sydligare delar. Kanske kristendomen skulle ha större 
framgång i Europa, Norden och Finland, ifall den tagit mera hänsyn till kulturella skillnader och 
ifall vi hade tagit med mera av våra egna gamla religiösa element från början (till exempel den 
finska folktron Kalevala). 

                                                 
230Se exempelvis http://rilnews.org/blogs/rolf-lampa/pedofilh%C3%A4rva-i-finland-ger-uppr%C3%A4ttelse-

%C3%A5t-m%C3%A5nga 
231Jenkins, 2002, s. 48 
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Bilagor 

Bilaga 1 
1. Presentation av person och församling där denne arbetar 
2. Ökning/minskning i medlemsantal eller aktiva kyrkobesökare? 
- Sett förändring under någon speciell period? 
- Varför? 
- Vilka former av kyrkans aktiviteter drar mest och när på året? 
- Några trender? 
- Vad kunde göras för att åter väcka människors intresse för religion? 
- Hur många kyrkomedlemmar konfirmeras varje år? 
3. Vilka andra faktorer förutom ”homo-debatten” har påverkat massutskrivningen i kyrkan? 
- Hur långt kan kyrkan gå liberalt eller konservativt för att behålla medlemmar? 
4. Har kyrkan och kristendomen en framtid i Österbotten? 
- Hur borde kyrkan utvecklas för att överleva? 
5. Behövs kyrkan för tron? 
- Spiritualitet/privatreligiositet? 
- Kan kyrkan/hur kan kyrkan konkurrera med nyandligheten (yoga, healing etcetera)? 
6. Varför är kyrkan och kristendomen viktig för samhället? 
- Ser du någon trend ifall det religiösa intresset är större i småstäder eller storstäder? 
7. Vilken av de kristna kyrkorna ser ut att ha störst tillväxtpotential i medlemsantal? 
- Tror du att andra religioner (exempelvis Islam) kommer att få ett större fäste i Österbotten 

om/när kristendomen försvagas? 
8. Har Bibeln någonting att säga om den kris vi står i/inför eller hur kristna borde handla i 

denna situation? 
9.  Kristendomen i skolan 
- besöker präster/pastorer fortfarande skolor för att hålla morgonandakt några gånger i året? 
- Ber eleverna bordsbön före och efter maten? 
- Kommer skolorna till kyrkan? När? 
 

 


