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Abstrakt 

 

Detta är en intervjustudie för att undersöka lärares och elevers åsikter när det kommer till 

religion i förhållande till kyrkan, samhället och människors liv. Är Sverige ett religiöst land 

eller ett sekulärt land enligt informanterna? Vad tycker informanterna om människor som inte 

är religiösa men använder sig av religiösa ceremonier? Detta är några av de frågor som jag 

kommer ställa till informanterna i denna studie men även mer frågor som berör liknande 

områden. Resultat från studien indikerar att det inte finns någon större skillnad i elevernas och 

lärarnas åsikter som blivit intervjuade. Informanterna tycker inte heller att Sverige är ett 

religiöst land. Kommunen som informanterna kommer från tycker de inte heller är religiös, 

d.v.s. kommunen är inte styrd av religion eller är har stor religiös influens. Det är ett modernt 

samhälle som har tryckt undan den offentliga religionen i enlighet med de 

sekulariseringsteorier som presenteras i studien. Informanternas åsikt när det gäller hur 

religiösa människor i Sverige är landar i att den yngre generationen inte alls är religiös men 

att religion fortfarande finns kvar i de äldre generationernas liv. Åsikterna informanterna har 

angående användningen av religiösa ceremonier när man inte är religiös förklaras av att de 

finner det onödigt och konstigt att delta i sådana ceremonier om man är sekulär. Lärarna och 

eleverna i denna studie tycker att kyrkan fortfarande har en roll att spela i samhället som en 

institution och vill inte se kyrkan försvinna. 

Nyckelord: Sekulär, Kyrka, Religion, Samhälle, Elever, Lärare, Skola 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion  

Sverige är ett av de länder i världen som är mest sekulariserat, har minst antal kyrkobesök1 

samt en kyrka separerad från staten. De kristna traditionerna t.ex. dop, giftermål och 

begravning är fortfarande någonting som har ett starkt fäste i det moderna Sverige. Hur är då 

synen på att svenskar är sekulära? Hur uppfattar elever och lärare inom skolans värld 

religionen i dagens Sverige? Studier har gjorts på Sverige som land när det gäller 

sekularisering men denna studie kommer att fokusera på en specifik kommun inom 

Värmlands län. Kommunen där studien utförs är klassificerad som en kommun i en 

tätbefolkad region.2 Svenska skolans miljö ska enligt lag vara icke-konfessionell vilket då gör 

det intressant att studera hur elever uppfattar religion i vardagen, skolan och samhället. Detta 

eftersom religiositet idag blir ett allt mer omdiskuterat ämne i vår tid, både i Sverige men även 

på en internationell nivå. Det gör att jag vill titta närmare på förhållandet mellan religionen 

och det sekulära, samt tankarna angående religiösa traditioner inom kommunens skolväsen 

som skolavslutning i kyrkan. Jag har en personlig anknytning till kommunen, det är detta som 

gör det intressant för mig att studera vad de har för åsikter om religion, ceremonier och 

sekularisering. 

I den här studien kommer högstadiets och gymnasiets sociala arena vara i fokus, eftersom att 

den för några är det sista steget man tar i skolans värld innan arbetslivet eller universitetslivet. 

Studiens mål är också om uppfattningen mellan lärare och elev skiljer sig eller är lika i 

frågorna som kommer att ställas. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 http://www.gallup.com/poll/13117/Religion-Europe-Trust-Filling-Pews.aspx Hämtad  2015-01-14 14:50 
2 http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Regional%20statistik/Kartor/_Dokument/SKL-Kommungrupp.pdf 
hämtad 2016-06-05 15:02  

http://www.gallup.com/poll/13117/Religion-Europe-Trust-Filling-Pews.aspx%20Hämtad%20%202015-01-14
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Regional%20statistik/Kartor/_Dokument/SKL-Kommungrupp.pdf%20hämtad%202016-06-05%2015:02
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Regional%20statistik/Kartor/_Dokument/SKL-Kommungrupp.pdf%20hämtad%202016-06-05%2015:02
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1.2 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning Sverige och den svenska skolan 

uppfattas vara sekulariserade genom att ta reda på vad elever och lärare anser om religion i 

samhället och skolan, samt genom att ta reda på deras åsikter om religiösa traditioner och 

ceremonier, t.ex. dop och giftermål.  

Frågeställningar:  

I vilken mån tycker elever och lärare i kommunen att Sverige är ett religiöst eller ett sekulärt 

land och vad är deras resonemang? 

 

Hur ser individer inom skolans arena på Svenska kyrkans roll i samhället och vad den spelar 

för roll för människor? 

 

Vilka ställningstaganden för att kommunen är religiös eller sekulär kan man finna bland 

informanterna i skolan? 

 

Vad säger personer inom skolan i kommunen om att svenskar anses vara sekulära men ändå 

använder kyrkans ceremonier till stor del och hur resonerar dem? 

 

1.3 Metod och material 

I den här studien kommer det genomföras flera kvalitativa intervjuer för att få fram data att 

analysera om de frågeställningar som jag har valt. I början av detta kapitel ska svagheterna 

med en kvalitativ metod förklaras och just den kritik som oftast riktas mot den. Detta för att 

visa att även om denna metod är legitim har den sina svagheter och brister inom vissa 

områden av forskning.  

En av de första problematiseringarna man finner när man granskar kritik om kvalitativa 

intervjustudier och även observationsstudier är om den som intervjuar och senare tolkar data 

som insamlats verkligen tolkar den rätt3. Detta är någonting som måste ses över av forskaren 

med största möjliga försiktighet för att inte analysen av data man har samlat in ger ett resultat 

som informanten inte alls menade. Anledningen till att detta tas upp som kritik är att tiden 

som står till förfogande för denna studie är tio veckor. Vilket betyder det att transkriberingen 

måste utföras snabbt men även noggrant, annars kan resultatet bli fel på grund av feltolkning i 

relation till materialet.   

                                                           
3 Göran Ahrne & Peter Svensson. Handbok i kvalitativa metoder. 2 uppl. Liber AB, Stockholm, 2015, 53 
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Kvalitativa studier kan dock ändå gå in på djupet av frågor på ett annat sätt än vad en 

kvantitativ studie kan göra. Du kan anpassa frågor efter intervjun, kasta om frågorna, öppna 

upp för följdfrågor som kanske inte var med i originalfrågorna. Kan det då finnas en risk med 

dessa djupgående intervjuer av en person du aldrig förut har träffat? Svaret på den frågan är 

ja, eftersom att personen i fråga kan försöka att skönmåla sig själv inför intervjuaren4. 

Problematiken med tidsbrist som nämndes innan kan även visa sig i sådana saker som att man 

bara har tid att intervjua ett begränsat antal personer i studien. Detta gör att resultatet bara 

representerar ett litet område i studien, det går inte att generalisera resultatet. De som har 

svarat på frågorna måste även ha varit uppriktig i sina svar vilket är svårt att garantera5.  

Även om vi nu har gått igenom kritiken som riktas mot den kvalitativa intervjumetoden ska vi 

även se på vad fördelarna är. I en skriftlig kvantitativ intervju fyller den utfrågade i ett 

formulär som den sedan återlämnar till forskaren i fråga. Forskaren som genomför en 

kvantitativ studie använder ofta stora mängder data för att med hjälp av statistik och siffror 

utröna åsikter och mönster. I en kvalitativ studie får du även med subjektiva känslor och 

reaktioner men även hur personen väljer att svara på frågorna som ges, vilket språk de 

använder m.m.6. Skillnaden mellan de här formerna av faktainsamling är att den kvantitativa 

studien görs med ett frågeformulär och en stor mängd informanter där svaren ställs upp 

statistiskt och räknas ut matematiskt, till skillnad från den kvalitativa studien där man har 

färre informanter men mer djupgående intervjufrågor. Inte heller använder man sig av statistik 

och matematik utan istället appliceras olika hermeneutiska analyser på svaren från 

informanterna. En kvalitativ studie ger även möjligheten att anpassa frågorna och dess 

ordning under intervjun vilket leder till en bredare bild på specifika frågor i det relevanta 

ämnet som studeras. En kvalitativ intervjustudie är den som jag tycker kan ge mig bästa 

möjliga data för att kunna besvara mina frågeställningar om vad informanterna tycker och 

tänker kring frågeställningarna. Jag kan få mer information än bara det skrivna eller talade. 

Reaktioner och känslor som informanten har om ämnet och frågorna är även viktiga källor till 

information om någonting som i vår tid är väldigt omtalat, nämligen religionen. Den form av 

intervju som används i denna studie är semi-strukturerad, frågorna är gjorda på förhand men 

informanten kan öppet svara på frågorna som ställs, hur denne tänker och känner kring dem 

samt öppnar för mig att kunna ställa följdfrågor om jag finner det lämpligt.7 För att få ut bra 

                                                           
4 Ahrne & Svensson. Handbok i kvalitativa metoder. 54 
5 Ibid. 54. 
6 Ibid. 53. 
7 Ahrne & Svensson. Handbok i kvalitativa metoder. 38. 
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data från intervjun med informanterna ska jag även använda en mobiltelefon, vilket gör att jag 

har möjlighet att spela in samtalet. Detta görs självfallet med ett medgivande ifrån den som 

jag ska intervjua8, men även anteckningar ska göras under intervjuns gång vilket gör att jag 

kan få med känslor och intryck som mobiltelefon inte kan uppfatta. Med detta syftar jag på 

saker som reaktioner till frågor jag ställer, reaktionerna skulle kunna vara t.ex. glädje, 

irritation eller förundran när informanten pratar och förklarar saker denne tycker och tänker.  

Den informationen som samlats in med hjälp av mobiltelefon ska sedan transkriberas för att få 

ut det informanterna har sagt verbalt i skrift. Detta för att senare kunna använda sig av 

intervjun i uppsatsen. Transkriberingen ska även utföras utav mig själv, för att det är jag som 

utfört intervjun. Man ska även tänka på att transkriberingen kommer att ta mycket längre tid 

än intervjuerna9, vilket gör att jag har fått avsätta avsevärt med tid för att genomföra 

transkriberingsdelarna. Efter att transkriberingen var gjord vidtog arbetet med att analysera 

det som sagts under intervjuerna, för att se om jag kunde hitta svar på mina frågeställningar. 

Arbetet med att förkorta och avskära stora delar av intervjuerna har skett i samband med 

analysen i form av meningskoncentration10. Detta eftersom att en längre intervju kan resultera 

i många sidor med transkriberat material. Allt material är inte intressant för studien och kan 

heller inte få plats i uppsatsen11.   

 

1.3.1 Reliabilitet och validitet  

Innebörden av reliabilitet är hur tillförlitliga forskningsresultaten som framkommer genom en 

kvalitativ intervjustudie. Ett exempel är om det resultat som framkommit under en studie kan 

reproduceras vid en annan tidpunkt av en annan forskare. Problemet med att göra en kvalitativ 

forskningsstudie är att kunna återskapa resultaten en andra gång. Detta sker på grund av det 

specifika fält som studeras och även den unika interaktionen mellan intervjuare och 

informant. Detta oavsett om man som forskare ställer samma frågor som föregående forskare 

gjorde eftersom den sociala kontexten har ändrats.12 

Validitet innebär att man som forskare väljer rätt metod för insamlingen av data. Är metoden 

man valt användbar och giltig för att samla in data till sitt syfte? Användandet av kvalitativ 

                                                           
8 Ibid. 50. 
9 Ibid. 62. 
10 Se 1.3.2 Analytiskt tillvägagångssätt 
11 Ahrne & Svensson. Handbok i kvalitativa metoder. 220-224. 
12 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun 2014 Lund, Studentlitteratur AB. 
s.295-296 
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forskning utan att den undersöker vad den är avsedd att undersöka underminerar validiteten.13 

Jag har valt den kvalitativa metoden eftersom de frågeställningarna studien är baserad på 

behöver få reda på vad elever och lärare tycker, tänker och har för åsikt, vilket inte skulle vara 

genomförbart med en kvantitativ metod eftersom att svaren inte skulle bli utförliga nog. 

 1.3.2 Analytiskt tillvägagångssätt  

Den analytiska metod som används i detta arbete för att tolka intervjuerna kommer att vara 

meningskoncentration och kategorisering, där intervjuerna läses flera gånger för att hitta de 

bärande meningarna och essensen i vad informanterna säger. Därefter tas dessa bärande 

meningar och trycks ihop till korta uttalanden med hjälp av meningskoncentration för att 

förtydliga de långa intervjuerna.  14  Här är ett exempel ur en intervju där frågan som ställs är 

”Tycker du att Sverige är ett land som är religiöst eller inte?”: 

Jag skulle säga att vi använder oss av religiösa sammanhang alltså som dop t.ex. men jag tror inte 

många fattar vad dop är i själva asså, vi gör det för att det är som en trend, man gör det när man föds, 

man döper barnet. Jag tror inte många förstår vad det innebär, samma med konfirmation å sen eh, finns 

det ju dom som är religiösa också men jag tror inte vi är så religiösa av oss egentligen. Vi gör det bara 

för att alla andra gör det, så tror jag.15 

Bärande meningar i texten kan vara t.ex. ”men jag tror inte många fattar vad dop är i själva 

asså, vi gör det för att det är som en trend”, ”Vi gör det bara för att alla andra gör det, så tror 

jag” och ”finns det ju dom som är religiösa också men jag tror inte vi är så religiösa av oss 

egentligen”.  

Exempel på vad en meningskoncentrering är i förhållande till dessa meningsbärande enheter 

skulle kunna vara ”Ceremonier är en trend” eller ”De flesta är inte religiösa”.  

  

                                                           
13 Ibid s.296 
14 Ibid. s.245-248 
15 Hannes intervju 2016-04-20 
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1.3.3 Avgränsning 

För att välja ut vilka informanter som jag ska intervjua har jag tagit kontakt med två skolor i 

kommunen.  Informanterna är fem elever samt tre lärare. Detta för att få en god bas med data 

att kunna analysera utifrån intervjuerna. Jag kontaktar ledningen på dessa två skolor för att 

med deras godkännande skicka ut en intresseförfrågan om intervju till dem som läser på 

respektive skolor. Denna förfrågan skickas då ut till skolans rektorer i förhoppning om att de 

finner någon eller några som vill vara med på intervjustudien. Platsen där intervjuerna sker 

ska vara på skolorna i ett avskilt rum, detta för att det är en trygg miljö för eleverna och det 

finns ingen anledning att utföra intervjun i deras hem. Tid för intervjun kommer inte att vara 

begränsad, detta eftersom att jag helt enkelt inte vet hur lång tid en intervju tar eller vilken 

möjlig tid informanterna har att avsätta.16 

1.3.4 Etiska övervägande 

När jag träffar de som ska intervjuas kommer de informeras om de fyra forskningsetiska 

principerna17. Dessa fyra är som följande: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta görs eftersom informanterna ska veta att de 

vid vilken tid som helst t.ex. kan avbryta att vara med inom studien eller intervjuerna. Även 

information om vad studien exakt innebär så att informanterna vet vad de ger sitt 

godkännande till att vara med och svara på frågorna om. Men även så att de vet att den enda 

personen som kommer att veta deras individuella identitet kommer att vara jag som forskar i 

deras uttalande. Ingen annan kommer att ha tillgång till deras identitet, detta för att skydda 

informanternas anonymitet och privatliv.  

  

                                                           
16 Ahrne & Svensson. Handbok i kvalitativa metoder. 43 
17 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (hämtad 2016-03-28) 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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1.4 Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten som görs i denna text ska se på tidigare forskning som bedrivits inom 

fälten sekulariseringens ursprung samt sekulära18 länder idag, men även på kristendomen i 

Sverige idag. Det som ska förklaras är sekulariseringens historia, problematik, nutid och vad 

det innebär att vara sekulär i Sverige. Tidigare forskning som diskuterar hur kristendomen 

existerar i dagens Sverige kommer att tas upp. Relevansen för att se på detta är att kunna ge 

en god förkunskap om forskning som gjorts inom fältet där det sekulära skulle bli den nya 

normen i det moderna samhället. Vilka är bristerna i forskningen om det sekulära? Hur finns 

de sekulära teorierna kvar? Fokus kommer att vara på Sverige i så stor utsträckning som 

möjligt för att kunna ge en god ståndpunkt för den vidare uppsatsen. Forskning som har 

studerat om svenskar bär vidare på traditioner och ceremonier från kyrkan ska tas upp, för att 

se om fallet kan vara så att vi i Sverige, och speciellt i denna kommun fortfarande är 

religiösa? 

1.4.1 Det sekuläras ursprung och brister. 

En av de grundläggande tankarna kring sekulariseringsteori och uppkomst var en simpel idé i 

upplysningens tid: det moderna19 samhällets framfart leder till ett förfall i det religiösa. 

Idéerna om det sekulära var klara ifrån flera av vår tids största tänkare som t.ex. Weber, Marx 

m.fl. Marx sa att det religiösa var folkets opium, ett smärtstillande för samhällen och dess 

invånare. Som Marx såg det var religion en biprodukt av ett klassamhälle20. Dessa individer 

ansåg alla att det moderna samhället skulle trycka bort religionen över tid. Samt att religionen 

förlorade sin position i samhällets styrande skikt och ersättas med rationalitet och logik hos 

privatpersoner. En konflikt mellan moderniteten och religionen var oundviklig. Både den 

institutionella religionen21 och den individuella religiositeten skulle avta när detta hände. En 

ny väg skulle framföras enligt deras tankesätt, den rationella och logiska22. Att religionen 

skulle överleva i ett pluralistiskt och privatiserat samhälle var otänkbart när teorierna om 

                                                           
18 Sekulär, ’världslig’, i motsats till andlig eller kyrklig. Nationalencyklopedin, Sekulär. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sekulär (hämtad 2016-06-05)   
19 Modernitet är ett begrepp som betecknar att svara mot nutidens krav tekniskt, värderingsmässigt. 

Nationalencyklopedin, Modernitet. http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/modernitet (hämtad 2016-
06-05) 
20 Aldridge, Alan. Religion in the Contemporary World: A Sociological Introduction. Cambridge, Polity Press, 

2013 s.37-38 
21 Institutionella betyder kyrkor, församlingar och samlingar av troende inom en ram av kollektiv religiös kropp. 

Kan även ha politiskt inflytande 
22 Berger, Peter. The desecularization of the world: resurgent religion and world politics.  US, Ethics and Public 

Policy Center, 1999 s.15-16 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sekulär
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moderniteten kontra religion lades fram även under senare tid av forskare inom 

religionssociologin som t.ex. Peter Berger23. Dessa teorier om motsättningarna mellan 

modernitet och religion har haft problem i sin utveckling. Det man trodde skulle hända i 

världen inträffade aldrig. Det sekulära genomslaget kom aldrig i den omfattning Berger 

trodde, världen blev inte mindre religiös med moderniteten. Mer information om detta följer i 

stycket som behandlar Berger.               

I boken Religious Change in Northern europé The Case of Sweden skriven av Anders 

Bäckström, Ninna Beckman Edgardh och Per Petterson diskuteras ingående hur de första 

sekulära tankegångarna har visat sig vara svårare att styrka än vad man då trodde. 

Moderniteten har inte fått religionen att gå tillbaka. Och ser man på moderniteten som ett 

globalt fenomen brister sekulariseringsteorierna ännu mer24. Det talas också om länder som 

t.ex. Egypten där moderniteten lett till en ökad religiös utvecklig som har lett till att den 

institutionella religionen t.o.m. fått ansvar för sådana saker som skola. Detta sker i direkt 

motsägelse till de tankar som de tidigaste pionjärerna hade kring modernitet och religion. I 

länder som tidigt var moderniserade t.ex. USA var fortfarande inte religionen tillbakatryckt 

som en konsekvens av det moderna samhället. Diskussionen i boken faller in på att religionen 

inte försvinner alls, den må kanske ändra sig i form och funktion med det moderna men den 

lever i hög grad kvar25. Det finns även länder där religionen har minskat till följd av 

moderniteten t.ex. Sverige, vilket gör att det unika i världen inte blev där religion fortfarande 

är stark och blomstrande. Det unika blir istället de ställen i världen där sekulariseringsteorin 

har inträffat, där moderniteten har tryckt undan den institutionella religionen och dess 

inflytande, länder som t.ex. Sverige, Frankrike och Storbritannien.  

Peter Berger, författare till boken The Desecularization of the World: Resurgent Religion and 

World Politics diskuterar det som skrivs ovan, att det sekulära inte slog igenom. Det 

författaren erkänner är att han var en av de första som bidrog till idén om att moderniteten 

kommer att få religionen att gå tillbaka. Detta backar han nu på och säger att det inte hände i 

den utsträckning som de första forskarna trodde26. Nyckelidén ifrån upplysningen var just som 

det har diskuterats om, modernitet slår ut religionen till fördel för rationalitet och logik, 

någonting som har visat sig vara fel. Även om de religiösa institutionerna i vissa länder som 

                                                           
23 Bäckström, Anders och Beckman Edgardh, Ninna och Petterson, Per. Religious Change in Northern Europe: 

The Case of Sweden, From State Church to Free Folk Church Final Report, Stockholm, Verbum Förlag, 2004 s.15 
24 Bäckström, Anders och Beckman Edgardh, Ninna och Petterson, Per. 2004, s.17 
25Ibid. s.18. 
26 Berger, Peter 1999. s.2  
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t.ex. Sverige, har förlorat delar av sin makt inom områden som politik betyder det inte att 

religionen på ett individuellt plan har gått tillbaka27. Här kommer vi dock in på det som sades 

ovan, att det finns två undantag till misslyckandet av den globala sekulariseringen. Den första 

som man kan se är att västra Europa har sett en tillbaka gång inom religiositeten sedan 

upplysningen. Där skedde sekulariseringen såsom Berger trodde att den skulle ske28. I länder 

som Sverige och England kan man finna att moderniteten faktiskt har påverkat religionens 

popularitet. Där syns en nedgång i hur man uttrycker sin tro men även en grav nedgång på 

kyrkobesök vid gudstjänster. Även kyrkans riktlinjer och moral kring ämnen som sexualitet, 

skaffa barn och giftermål är någonting som ses i nedgång inom västra Europa. I europeiska 

länder där religion alltid har haft ett starkt fäste, såsom Italien och Spanien har det börjat 

synas en viss nedgång i kyrkobaserad religion d.v.s. institutionell religion. Det påpekas också 

att det blir svårt att prata om det verkligen är sekularisering som pågår i dessa länder. Den 

organiserade religiositeten förlorar sin popularitet, men det betyder inte att människor blir 

mindre religiösa. Det visar enbart att människor inte går till kyrkan för att utföra sin tro eller 

för att visa sin religiositet utan håller sin religion inom den privata delen av sitt liv. Det andra 

sekulära undantaget man kan se är en subkultur, nämligen personer med en högre 

västerländsk utbildning inom humaniora och samhällsvetenskaper. I denna subkultur står 

upplysningens idéer och den sekulära tankegången fortfarande högt i kurs29. Det som blir 

evident här visar på en forskning om att moderniteten kan påverka religionen, men inte i på 

det sätt som man trodde att den skulle göra30.  

När man jämför dessa två böcker kan man se att den sekularisering som man skulle se världen 

över när moderniteten tryckte undan religionen inte kom att bli av. Man kan se en 

överensstämmelse mellan de två författarna när det gäller att stora delar av Europa och 

framför allt de norra delarna av Europa i viss mån har stämt överens med de tidiga 

upplysningstankarna. 

 

  

                                                           
27 Berger, Peter 1999. s.3. 
28 Ibid. s.9. 
29 Ibid. s.10. 
30 Ibid. s.9.  
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1.4.2 Kritik mot sekulariseringsteorin 

Kritiken som riktas mot sekulariseringsteorin diskuteras i Daniel Andersson och Åke Sanders 

bok Det Mångreligiösa Sverige – Ett landskap i förändring. I dagens samhälle är debatten 

rörande sekularisering fortfarande ett hett ämne, mellan de som försvarar och ställer sig i 

samma fotspår som Weber och Marx m fl. samt de som kritiserar dem. 31 De förstnämnda 

instämmer fortfarande i att förhållandet mellan det religiösa och modernitet är en konfliktfylld 

relation. De som lägger kritik gentemot att modernitet och religion inte skulle vara kompatibla 

d.v.s. sekulariseringsteorins kritiker tar allt som oftast sitt fäste i en av tre modeller. Den 

första av dessa tre benämns som rational choice-modellen. Denna modell utgår från att 

religion ligger i människans natur. Det ligger i vårt DNA att vara religiösa och för att dessa 

impulser ska dö ut krävs en mutation av vår mänskliga natur32. Den andra teorin för kritikerna 

är en av de som diskuteras mest inom denna forskningsöversikt, individualiseringsteorin även 

kallad separationsteorin. Vad denna innebär är att man måste skilja på den institutionella 

religionen d.v.s. när vi går till kyrkan och medverkar i kyrkans aktiviteter och den individuella 

religionen, den privata delen. Bara för att den institutionella religionen minskar i länder som 

Sverige behöver det inte betyda att människor på det individuella planet blir mindre 

religiösa33. Den sista av teorierna för kritik som nämns är den kulturella teorin. Grunden för 

den ligger i att det finns ett kausalt samband mellan förändring av religiösa 

trosföreställningar, normer och värden i förhållande till de religiösa institutionerna34. Denna 

teori går alltså emot den förra. Grundidén är att där religiösa institutioner försvinner där 

kommer religionen att börja blekna bort. Den är motsatsen till individualiseringsteorin där 

man kan se ett tänkesätt om att det individuellt religiösa inte nödvändigtvis behöver försvinna 

bara för att de religiösa institutionerna börjar gå bakåt, någonting som nu blir aktuellt då vi 

ska börja titta på Sverige mer ingående. 

 

  

                                                           
31 Andersson, Daniel och Sander, Åke. Det Mångreligiösa Sverige – Ett Landskap i Förändring, Lund, 

Studentlitteratur AB 2009. s.38 
32 Ibid. s.39. 
33 Ibid. s.39. 
34 Ibid. s.39-40. 
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1.4.3 Det sekulära Sverige och kristendomen 

Sveriges förhållande till religion är ett komplext sådant. Det finns inga enkla svar på om vi är 

så sekulära som vi tror. Det som visat sig i den tidigare forskningen är att det moderna 

samhället med rationalitet och logik inte har tryckt undan religion på det sätt man trodde. 

Samtidigt talas det om ett västra och norra Europa där denna tillbakagång inom de religiösa 

institutionerna har skett. Hur ser svenskar då på kristendomen i Sverige? Vad är relationen till 

kristendomen? Sverige började tidigt med att sätta lagar som på ett eller annat sätt frigjorde 

det svenska folket ifrån bandet till den svenska kyrkan. Ett av de allra tidigaste är från år 1858 

då konventikelplakatet avskaffades. Man var inte längre tvungen att ha en statskyrklig präst i 

hemmet för bönemöten35. Redan för 150 år sedan kan man finna en kyrka och stat som sakta 

börjar gå från varandra, detta fortsatte sedan i samma takt ända in på slutet av 1900-talet då 

kyrka och stat år 2000 officiellt gick skilda vägar36. Fast skilda vägar blir ändå inte helt rätt 

ord, eftersom Svenska kyrkan är reglerad av den svenska lagstiftningen t.ex. i det trosmässiga 

innehållet och den organisatoriska strukturen av samfundet37. Kyrka och stat är nu separerade, 

kyrkans inflytande över det statliga och samhället har drastiskt minskat, den religiösa 

institutionen har sett en tillbakagång. Det är nu man ska komma ihåg den andra teorin inom 

sekulariseringskritiken. Bara för att den institutionella religionen försvinner behöver inte den 

individuella göra det. Det blir här tydligt att den svenska staten är sekulär. Den opererar utan 

inflytandet av något religiöst samfund. Men hur ser den svenska befolkningen på kyrkan och 

kristendom? När man ser närmare på hur många av den svenska populationen som fortfarande 

är medlemmar i Svenska kyrkan blir siffran år 200338 att 80 procent av befolkningen är 

betalande medlemmar i Svenska kyrkan. Även år 201539 visar siffrorna, dock dalande - en 

klar majoritet av den svenska befolkningen-,66 procent, tillhör Svenska kyrkan. Detta gör 

Svenska kyrkan till den organisationen i Sverige med störst antal medlemmar. En stor del av 

invånarna i Sverige använder sig även av den kristna kyrkans riter. Riterna och ceremonierna 

det talas om här är de man använder sig av vid olika tidpunkter i livet t.ex. dop, giftermål och 

begravning40. Statistiken fokuserar enbart på Svenska kyrkan, den bortser ifrån andra religiösa 

samfund. Det man kan finna i denna statistik är att i Sverige anser drygt 50 procent av 

                                                           
35 Thurfjell, David. Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen. Molin & Sorgenfrei Förlag, 

2015, s.18 
36 Ibid. s.19. 
37 Ibid. s.19. 
38 Bäckström, Beckman Edgardh, Petterson. 2004, s.18 
39 Thurfjell, David. Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen. 2015, s.20 
40 Bäckström, Beckman Edgardh, Petterson. 2004, s.92 
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befolkningen att både riter och ceremonier är väldigt viktigt vid födsel och giftermål. 

Ytterligare 78 procent anser att riter och ceremonier är av stor vikt när det kommer till 

slutskedet av livet, nämligen begravningen41. Normen inom Sverige är att det är kyrkan som 

är ansvarig för att vara involverad i viktiga skeden i svenskarnas liv. Även om dessa siffror 

stadigt sjunker har svenskar ändå en relation till den Svenska kyrkan. Hur kan man då tala om 

en sekulär befolkning i Sverige, hur kan man tala om detta land som ett av världens mest 

sekulära länder? 

Enligt en studie gjord av World Values Survey42  är svenskarna i en unik position bland 

världens länder, individens rätt att själv utforma sitt liv är någonting som svenskarna håller 

hårt på. Svenskarna är enligt studien det folk i världen med minst traditionella värderingar, 

motsatsen till detta blir istället våra extremt sekulär-rationella värderingar43. Det finns en 

utveckling inom det svenska samhället som är något komplex. Vi är inte längre bundna till de 

religiösa institutionerna, i detta fall Svenska kyrkan men det innebär inte att vi överger vissa 

riter som är länkade till kyrkan. I de båda böckerna Religious Change in Northern Europe: 

The case of Sweden och Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religion pekar 

författarna på en annan anledning än det religiösa till varför svenskarna är medlemmar i 

Svenska kyrkan. Forskning gjord av sociologer diskuterar möjligheten till samband mellan 

nationell samhörighet genom medlemskap i kyrkan. Det är handlar om den nationella 

tillhörigheten att vara medlem i den svenska folkkyrkan44. Samtidigt finns även en bred syn 

bland de nordiska länderna att kyrkan är en viktig länk till svensk historia och tradition. 

Kristendom är därför inte en företeelse som på något sätt är försvunnen i Sverige. Kyrkan är 

fortfarande en aktuell organisation som bistår vid katastrofer som t.ex. Estoniaolyckan men 

även i samband med andra olyckor och katastrofer. 

 

 

  

                                                           
41 Bäckström, Beckman Edgardh, Petterson. 2004, s.92 
42 WORLD VALUES SURVEY Wave 6 2010-2014 OFFICIAL AGGREGATE v.20150418. World Values Survey 

Association http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp , Madrid SPAIN (hämtad 2016-03-29) 
43 Thurfjell, David. Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen. 2015 s.26-27 
44 Ibid s.21 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp
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1.5 Disposition 

Det första kapitlet i uppsatsen ger en introduktion till forskningsområdet. I samma kapitel 

behandlas även syftet och frågeställningarna för arbetet. Syftet är att undersöka lärares och 

elevers inställningar till religion i förhållande till kyrkan, ceremonier, samhället och 

människor. Presentation av den kvalitativa metoden för hur data ska samlas in och hur det ska 

analyseras finns även i första kapitlet. Slutligen är det forskningsöversikten där jag knyter 

arbetet till tidigare forskning som har gjorts inom fältet där jag använder mig av böcker om 

sekularisering och religion i Sverige. Därefter kommer det andra kapitlet med resultat och 

analys där jag presenterar den data som samlats in under intervjuerna. I samma kapitel 

kommer även analysen av de resultaten att finnas, där analys och empiri är sammanvävt. 

Analysen som används för att behandla resultatet är meningskoncentrering. När sista kapitlet 

med rubriken ”Diskussion” inleds diskuterar jag informanternas svar i förhållande till 

frågeställningarna samt diskuterar hur det skulle vara möjligt att gå vidare i forskningen.  
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2. Resultat och analys 

2.1 Inledning 

Härefter följer resultaten som jag fick av intervjuerna med individer från kommunens 

skolmiljö. I presentationen som följer med tankar och åsikter från informanterna kommer de 

att presenteras med andra namn. Detta för att det inte ska gå att urskilja för andra vem det är 

som har vilka åsikter. Därför kommer elever att benämnas med manliga namn och lärare med 

kvinnliga namn. Namnen som används i denna studie kommer att vara: Kalle, Jakob, Kim, 

Hannes och Simon för eleverna och Inger, Anna och Kerstin för lärarna. I texten kommer det 

inte heller att framgå ifrån vilken skola elever respektive lärare och elev kommer, även detta 

för att skydda deras identiteter. Intervjuerna finns i förvar hos intervjuaren. 

När intervjuerna var gjorda och resultaten transkriberade landade antalet intervjuer som ska 

användas i denna studie på totalt åtta stycken, varav tre är med lärare och fem stycken med 

elever. Resultaten nedan kommer att vara tagna från dessa intervjuer och frågor som är lika 

varandra, t.ex. de som behandlar religiositet kommer att vara samlade på samma ställe i 

systematisk följd. Diskussionerna involverar teman som religiositet, kyrkan i vardagen, tankar 

angående om Sverige är ett religiöst land eller inte samt hur informanterna ser på framtiden 

och religion. I samma kapitel kommer jag även skriva analysen efter varje huvudfråga. 

 

2.2 Tankar om Sverige är religiöst eller inte. 

Första frågan som ställdes under intervjuernas gång var ”Tycker du att Sverige är ett land som 

är religiöst eller inte?” vilket ledde till många olika svar och tankar ifrån informanterna. Kalle 

tycker att religiösa ceremonier där folk är involverade, t.ex. konfirmation har tappat den 

religiösa aspekten i den unga generationen. Istället anser Kalle att ceremonierna är mer 

bundna till att de som är involverade gör det för saker såsom presenter. Detta var annorlunda 

förr när man gjorde det för religiösa anledningar och han tycker därför inte att Sverige är 

religiöst alls. Hannes pratar också om ceremonier i förhållande till om Sverige är religiöst 

eller inte, han är inne på en snarlik linje som Kalle. Diskussionen föll där också in på frågan 

om ceremonier och hur vi använder oss av dem i Sverige. Hannes anser att många i Sverige 

använder sig av dop och andra ceremonier men inte till fullo inser vad de innebär utan istället 

ser på användandet av ceremonier som en trend eller ”Vi gör det bara för att alla andra gör 

det, så tror jag”. Dock bortser inte Hannes från att det finns de som är religiösa och använder 
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sig av dessa ceremonier p.g.a. den religiösa grunden, men att större delen av Sverige ändå inte 

är religiösa. 

Inger har samma tankar som både Hannes och Kalle när det kommer till just varför vi inte är 

religiösa i Sverige längre. Inger tycker att religion i Sverige ”det har under en 100 års period 

blivit ifrån 100 till 0 mer eller mindre tycker jag”45 det vill säga en omställning som har skett 

oerhört fort. Inger diskuterar också att vi firar högtider i den formen att det är traditioner och 

inte för att det är en kristen högtid. Kim har en annan uppfattning om varför Sverige inte är ett 

religiöst land, där ligger tankarna istället att Sverige inte är religiöst per se utan är ett land 

som är mångkulturellt. Han bortser dock inte från att de äldre generationerna är mer religiösa 

än de yngre generationerna. Simon som intervjuades är en annan elev med tankar om att 

Sverige inte är religiöst, informanternas åsikter är starka om att Sverige inte alls är religiöst. 

Förklaringen som ges är att Simon jämför med länder som har andra religioner och tycker inte 

att man kan se samma religiösa anda i Sverige. Majoriteten av invånarna i Sverige som är 

sedda som kristna har inte en lika strikt religionsplikt som de ifrån andra religioner. Han säger 

dock även att det finns religiösa grupper i Sverige men att de inte är stora och landar i 

ståndpunkten att Sverige inte är religiöst. Jakob har en annan tanke än de andra när det 

kommer till om Sverige är religiöst eller inte. Hans tankar går direkt till att religion är 

någonting som finns inom familjer. Diskussionen föll senare in på att religion skulle kunna 

vara ett fenomen som går i arv genom familjer, att religiösa förfäder skapar en större chans till 

att deras barn blir religiösa. Han är dock inte helt säker på huruvida Sverige är religiöst, han 

stannar sin diskussion på att det är familjerelaterat. Anna är inne och diskuterar den 

ekonomiska omsättningen av religiösa samfund och tycker att med tanke på hur mycket 

pengar de genererar kan man se att det finns religion i samhället. Tillsammans med den 

ekonomiska styrkan hos de religiösa samfunden kommer hon även in på diskussioner om att 

de som är kristna håller sin religiositet ytterst privat vilket Anna menar gör det svårt att 

avgöra om människor är troende eller inte. Något som Anna säger sammanfaller med vad Kim 

säger, att Sverige är mångkulturellt. Anna faller sedan in på vinkeln om att Sverige har kvar 

lagar som t.ex. att statschefen ska vara luthersk protestant vilket ändå gör att vi har en stat 

som reglerar och är involverad med kyrkan på någon nivå. Hon anser att religion fortfarande 

är en stor del av samhället i stort men menar på att det är problematiskt att prata om en 

religiös befolkning eller inte just p.g.a. den privata naturen av religion hos svenskar. 

                                                           
45 Inger intervju 2016-04-19 
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Diskussionen avslutas med att Anna tycker att vi på en statlig nivå fortfarande är ett religiöst 

land.  

Frågan om man kan kalla Sverige för ett sekulärt land när 66 % av befolkningen är med i 

svenska kyrkan gav intressanta svar från informanterna. Simon tänker att majoriteten av de 

som är medlemmar i Svenska kyrkan inte är aktivt troende och ger då sig själv som exempel 

för detta. Han tycker inte att det är helt rätt men har ingen bra anledning att ge till varför han 

fortfarande är med i kyrkan. Men han tycker absolut inte att Sverige känns som ett religiöst 

land utan tycker ändå att Sverige är sekulärt. Hannes ger samma tankar som Simon gjorde i att 

det behöver inte betyda att man är religiös bara för att man är medlem i Svenska kyrkan. Han 

tycker inte siffran spelar stor roll för han tycker inte Sverige är ett religiöst land alls. Anna 

finner problematik i att vi kallar oss själv för ett sekulärt land då inte alla som är medlemmar i 

Svenska kyrkan är det utav egen fri vilja utan istället har döpts in av t.ex. föräldrar. Sen går 

hon in på problematiken med att SCB inte kan mäta andra religiösa samfund än Svenska 

kyrkan, vilket gör att vi får en skev bild av hur många som egentligen är religiösa i Sverige. 

Skulle det bli ett krav att vara aktivt troende i Svenska kyrkan för att få vara med skulle nog 

medlemsantalet sjunka drastiskt enligt Anna. Faktumet att kyrka och stat ska vara skilda 

tycker Anna är en dubbelmoral i Sverige, detta eftersom att de enligt lag ska vara en luthersk 

kristen som statschef för Sverige och då är inte religion hundra procent frivilligt längre. Anna 

avslutar dock sina tankar med att om man inte ska dra det alldeles för långt är vi trots allt ett 

sekulärt land. Eftersom att det inte finns ett tvång att någonsin uppge vad du har för religion 

eller tvinga någon in i ett religiöst samfund. 

Det kan väl vara lite si och så men så ja, Sverige kan vara sekulärt eftersom att du har inge tvång från 

liksom myndighetsverige å framförallt kan inte Sverige bestämma vad medborgarna ska ha för 

trosuppfattning eller om dom ska ha en trosuppfattning.46 

 

Kerstin finner även hon att siffran 66 % inte har någon större betydelse eftersom att man inte 

kan finna religiositet om man ser på Sverige utifrån. Skulle Sverige vara religiöst tror Kerstin 

att vi skulle se mycket mer religiös propaganda i Sverige, men detta är inte fallet och vi har en 

valmöjlighet när det kommer till religionen. I Kerstins ögon är det valfriheten som gör oss till 

ett sekulärt land.  

 

                                                           
46 Anna intervju 2016-04-21 
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2.2.1 Tankar kring religionens ställning i kommunen 

När samtalet går in på ämnet om informanterna tycker att man kan finna samma tendenser i 

kommunen med tanke på om det är religiöst eller inte börjar Kalle diskutera att det nog inte 

heller är religiöst. När Kalle diskuterar att det inte är många som är religiösa menar han de 

yngre i staden och att de äldre generationerna skulle kunna vara mer religiösa, även om han är 

osäker på att de äldre verkligen är mer troende. Anledningen till varför inte kommunen är 

religiös ger han ”ja liksom bättre teknologi och mer tillgång till fakta och då behöver man 

liksom ingenting att tro på”47. Jakob är också inne på samma tankar som han hade med övriga 

Sverige där han ser att vissa personer i kommunen har föräldrar som är religiösa men det är 

ändå inte alls många som är religiösa om man ser på helheten. Hannes ser ur sitt perspektiv 

ingen religion i kommunen eller aktiv religiositet. Kim tycker att kommunen inte är religiös 

fast han poängterar att vi har många kyrkor och religiösa samlingsplatser men att antalet som 

besöker dem tror han inte är högt. I diskussionen om kommunen tycker Simon inte att den är 

religiös, han går in på att det kan ändras med nya grupper som kommer till staden som kan 

vara mer religiösa. Slutgiltiga svaret från honom på frågan om kommunen är religiös eller inte 

blir ”Inte som jag känt av eller ser eller tänker på i alla fall. Så nej.48”. Inger poängterar att 

hon tror religionen dör ut snabbare i städer, detta som en konsekvens av tillgången till 

information, vilket poängteras här genom att hon tycker information forcerar ut religion. I sin 

ställning som lärare inom skolans miljö säger Anna att hon påträffar religion ganska ofta i 

kommunen när det kommer immigranter till staden med en aktiv tro. Detta förklarar hon 

genom orden ” Att i skolan blir ju liksom religionen mer en fråga asså en större fråga än vad 

det kanske liksom är utanför våra väggar, där livet pågår som vanligt”49. Anna tror inte att det 

är någon större skillnad gentemot övriga Sverige. Kerstin diskuterar att hon inte kan se att 

kommunen är markant religiöst, hon säger att hon tycker det finns samhällen i Sverige som är 

betydligt mer troende. 

När frågan kommer till om de tycker att religion finns kvar i kommunen eller inte svarar 

Jakob med att han tror kristendomen har rört sig bort från både Sverige och kommunen. Enda 

anledningen till att kristendomen skulle komma tillbaka enligt Jakob är om flyktingar med en 

kristen tro skulle stärka kristendomen, annars anser han att den enda aktiva religionen i 

kommunen är islam. Hannes är av samma uppfattning och tycker inte att man kan se mycket 

religion överhuvudtaget i kommunen. När frågan når Simon tycker han det finns religion kvar 
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i kommunen, speciellt bland de äldre invånarna. Han lägger vikt vid att även om de inte tar sig 

till kyrkan har de ändå religionen med sig i och med gudstjänsterna på söndagar via TV. Inger 

ser ingen fart i religionen varken när hon växte upp eller i dagens kommun, hon sträcker sig 

dock till att det var mer religion när hon växte upp än vad det är idag. Inger diskuterar även att 

kyrkans aktiviteter som kyrkans barntimme m.fl. är någonting som inte heller finns i samma 

utsträckning idag. Ingrid ser en stad som börjar vända sig bort från religionen. En informant 

nämnde innan att flyktingar möjligen kan stärka religionen i kommunen är någonting även 

Anna är inne på när hon får frågan. Anna diskuterar även att hon ser en ökad aktivitet inom 

kyrkan idag jämfört med för tio år sedan. Hon är dock osäker på om människor utanför 

skolans arena märker av religionen i det vardagliga livet. Kerstin tycker också att religionen 

finns kvar inom kommunen, hon ser ett ökat försök från kyrkan att få människor involverade i 

aktiviteter. Den enda nedgången hon märker av inom kyrkan är att det är färre människor på 

gudstjänster idag än vad det var förr. Kerstin finner ändå någonting positivt i detta eftersom 

hon får åka omkring och se mer av kommunen när hon tar sig till de aktiva gudstjänsterna.  

2.2.2 Sekulärt land, vad tycker dem? 

När jag frågar vad de tycker om påståendet att Sverige är sekulärt inleder Jakob med att han 

tycker det stämmer väldigt bra. Han ser inte många i sin omgivning som är religiösa, tror att 

det kan skifta beroende på vart i Sverige du är boende men i slutändan är det ändå inte många 

som är troende. Kalle är tvekande till frågan i början och säger varken att påståendet stämmer 

eller inte. Efter en stund börjar han diskutera politik och faktumet att partierna inte är religiöst 

drivna, vilket han ändå tycker är bra eftersom folket får styra landet och inte Gud. Hannes 

inleder sina tankar med att han tycker att det är få människor som är religiösa i Sverige och 

jämför med andra länder ”de är ju många såna här länder som fortfarande är väldigt religiösa 

såsom Indien osv, Saudiarabien”50. När frågan går vidare till lärarna är Inger först ut när hon 

tycker att det stämmer bra på Sverige och även större delar av västvärlden. Hon anser även att 

länder i väst sekulära även om de säger att de tror på bibeln  

men större delen av västvärlden är ganska sekulariserat även om många hävdar att, du har ju USA som 

exempel där alla är halleluja och såhär men di är ju som di är didär, lever efter bibeln så att säga utan 

det är ju så skenheligt så det är inte klokt51.  

Intervjun går sen in på att religionens tankar genomsyrar det sunda förnuftet, vi lever efter 

religion mer än vi inser bara att vi inte ber. Anna tycker att frågan om vi är sekulära eller inte 
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ligger i tolkningen av vad det innebär att vara s.k. sekulär. Kan man vara sekulärt kristen är 

frågan som tas upp, inte vara religiös men ändå fira högtider och röda dagar som är länkade 

till kristendomen. Hon är även kluven till hur man ska tolka det höga medlemsantalet i 

Svenska kyrkan eftersom att det är svårt att veta om individer verkligen är religiösa eller helt 

enkelt bara inte gått ur kyrkan av andra anledningar. I slutet av intervjun faller ändå Anna in 

på att påståendet stämmer bra med tanke på att vi har valfrihet om vi ska vara med i ett 

religiöst samfund eller stå utanför som ateist. Poängterar även att målet med det sekulära 

samhället enligt Anna aldrig har varit att religionen ska dö ut.  

2.2.3 Analys om Sverige och kommunen 

I analysen om elevernas och lärarnas åsikter när det kommer till om Sverige är religiöst eller 

inte och hur kommunen är religiös eller inte följer nu här. Informanterna finner inte att 

Sverige är ett religiöst land, till vilket de ger flera olika anledningar. En är av åsikten att 

Sverige är religiöst och en är osäker. Det svenska folket använder sig av religiösa ceremonier 

och firar religiösa högtider men gör det utan de religiösa inslagen. Ordet ”inte” är någonting 

som en stor del av informanterna använder i frågans svar. Majoriteten av de tillfrågade tycker 

även att påståendet att Sverige är sekulärt stämmer väl.  

”Jag tycker inte Sverige är religiöst” – Kalle  

”Ceremonierna är tradition men inte en kristen sådan” – Inger 

”Sverige är mångkulturellt men inte religiöst” – Kim  

”Nej inte jämfört med andra religion och länder” – Simon  

”Inte ett religiöst land, använder ceremonier och dylikt p.g.a. normer” – Hannes 

”Vissa familjer är religiösa, Sverige är inte religiöst.” – Jakob   

”Ekonomiskt och lagstadgat är Sverige fortfarande religiöst” – Anna  

 

Svaren är enhetliga när frågan ställs om ”Sverige är sekulärt när 66 % av befolkningen är 

medlemmar i Svenska kyrkan”. Frågan besvarades enbart av fyra informanter. Två av 

informanternas svara på frågan syftar till svenskars möjlighet att välja om de ska vara med i 

ett religiöst samfund eller inte som svaret på att svenskar är sekulära.  

 ”Vara skriven i svenska kyrkan betyder inte att man är religiös” – Hannes 

 ”Vi är inte ett religiösa land” – Simon  

 ”Valmöjligheten att gå ur gör oss sekulära” – Anna  

 ”Valfriheten att gå ur religiösa intuitioner gör oss sekulära ” – Kerstin  
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När frågan ställs hur de ser på religionen i kommunen är svarar sju av åtta informanterna att 

kommunen inte är religiös52. Nyckelordet som används när de svarar på denna fråga är 

”många”, de finner inte att invånarna i kommunen är många till antalet som är religiösa. 

Information är någonting som informanterna tycker slår ut religionen i städerna. 

”Det är inte så många som går i kyrkan” – Kim  

”Ju mer information desto mindre religion” – Inger 

”Ingen religion förutom vissa familjer” – Jakob  

”Inte som jag känt av eller märkt” – Simon  

 

Intervjufrågan som går in på huruvida kommunen har rört sig bort från religionen eller inte är 

svaren mer kluvna. Hälften av de tillfrågade anser att religionen har rört sig bort från 

kommunen medan den andra halvan tycker att den finns kvar. Analysen visar att 

informanterna inte tycker att kommunen är religiös men är mer kluvna till om religion finns 

kvar eller inte. En av informanterna tycker inte religionen har rört sig bort från kommunen 

enbart att det blivit mindre människor på gudstjänsterna. Frågan är kluven mellan 

informanterna och Simon tycker att religionen finns kvar i kommunen, speciellt inom den 

äldre generationen. 

”Kyrkan har mycket aktiviteter och engagerar sig verkligen” – Kerstin 

”Den äldre generationen är religiösa” – Simon  

”Kristendomen är borta från kommunen” – Kalle   

”Inga spår av religion” – Hannes  

 

2.3 Sekularisering och kristna ceremonier 

Intervjufrågan om att svenskar anses vara väldigt sekulära men ändå använder sig av kyrkans 

ceremonier t.ex. dop väckte olika uppfattningar hos informanterna. Jakob tycker att om man 

inte är troende bör man genomföra ceremonier som t.ex. dop och begravning utan de religiösa 

inslagen ”Men liksom ah typ på begravningar så tror jag inte man ska sätta ett kors om typ 

killen inte var trogen eller nått. Liksom bara begrava han eller ah, nått i den stilen”53. Kim 

finner det konstigt att människor som inte är medlemmar i kyrkan ändå är involverade i 

ceremonier som dop men ser inga problem med t.ex. skolavslutningar i kyrkan som är 

arrangerade av skolan, ”men typ såna som är med för man betalar ju dit ändå så de har ju ändå 
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53 Jakob intervju 2016-04-19 
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gjort sig förtjänt typ”54. Hannes finner också det väldigt konstigt att människor som inte tror 

någonting går till kyrkan och döper sina barn, även unga som konfirmerar sig utan att tro på 

det dem gör. 

Då, då tänker ja liksom att, varför gör dom det om? De liksom gör det för alla andra gör det liksom, de 

är som att de skulle va en liksom standardiserat att vi måste göra det. För att vi bor i Sverige55. 

   

Ceremonierna är fina, man kan ju göra som man vill tycker Kalle när han pratar om frågan. 

Fast Kalle tycker inte att man ska ha ceremonierna i kyrkan om det är för att släkten tycker 

det är en bra sak ” Man kan ju lika gärna ha ett strandbröllop eller vad som helst”56. Det börjar 

lite tvekande när Simon ska förklara vad han tänker om frågan men faller sen in på att det 

ändå är lite konstigt att vi får använda oss av ceremonierna när vi inte är religiösa. Fast han är 

glad att svenskar inte är religiösa i stor utsträckning eftersom Simon tycker att krig och 

religion har ett nära band med varandra och vill inte ha krig i Sverige. Anna har många tankar 

runt frågan och börjar med att hon tror det bottnar i tradition och ett sorts ”vi är döpta, klart vi 

ska döpa vårat barn” tänk. Sen tänker hon att man ändå inte förkastar kyrkan när man väljer 

att döpa sitt barn eller sig själv, man stöder kyrkan utan att nödvändigtvis vara religiös själv. 

Hon tror att anledningen till att den ceremoni som har minskat minst, nämligen begravningen 

har sin förklaring i att många av dem som dör är äldre och därför är inskrivna i kyrkan som 

religiösa tillskillnad från de yngre generationerna. Sen diskuterar hon ett dödsfall i sin egen 

släkt där man använde sig av en icke-religiös ceremoni vid begravningen och påpekar att man 

kan ta det religiösa ur ceremonierna. Inger pratar om frågan i lite humoristisk stil när hon 

nämner att under hundra år har det religiösa försvunnit ur ceremonierna och blivit mer av en 

traditionsdel av livet. När hon diskuterar om varför svenskar använder sig av det fortfarande 

säger hon ”Men sen att de gamla asatro och sådär så har vi ju kvar grejer från också som man 

plockat ut det som är gottast. ”Hahaha” ”57. Kerstin tycker att det helt och hållet är en fråga 

om tradition, vilket är någonting positivt. Hon ser att hennes egna barn för traditionerna 

vidare i sin ordning. 

När jag ställer intervjufrågan om det nödvändigtvis innebär att man är religiös om du är 

involverad i dessa ceremonier börjar ger Inger ett kort svar och säger att det inte är fallet utan 

det är helt traditionsbundet. En linje som Kerstin också håller med om, hon tycker verkligen 
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inte att man är religiös bara för att man är involverad i dessa ceremonier utan det är de 

traditionella i det hela som räknas. Anna håller inte med de andra två lärarna utan säger att 

man ändå är religiös på något plan om du är involverad i dessa ceremonier. Exemplet hon ger 

är att om du som förälder döper ditt barn förkastar du inte kyrkan eller det religiösa, men i 

vilken grad de involverade är religiösa är svårt och säga tycker hon eftersom att vi är privata 

med vår religion i Sverige. Elevernas svar är väldigt enhälliga, de tycker allihopa att man 

absolut inte behöver vara religiösa bara för att man är involverad i dessa ceremonier. 

Ne. Det tycker jag inte. Jag har kompisar själv som är döpta men alltså dom är, både dom och deras 

föräldrar är helt sekulära så att, ingen av dom tror på nånting.58. 

2.3.1 Analys om sekularisering och kristna ceremonier 

”Konstigt” och ”normen” är ord man kan avläsa i analysen om de informanternas åsikter till 

att svenskar anses vara sekulära men använder kyrkans ceremonier. Sex av de åtta 

informanterna tycker det är konstigt att vi använder oss av kristna ceremonier i livet utan att 

vara religiösa. Poänger som tas upp av informanterna är att folk som inte är religiösa bör ta 

bort de religiösa inslagen i ceremonier som t.ex. kors. Andra tycker det är dumt att döpa sina 

barn bara för det är normen även fast man inte är troende. Är du inte troende tycker 

informanterna att man inte skall använda kyrkans ceremonier utan istället rikta sig till 

borgerliga ceremonier.  

”Använder ceremonier för att andra gör det, dumt.” – Hannes 

”Man kan ha ett strandbröllop istället.” – Kalle   

Anna tycker att man är religiös om man är involverad i dessa ceremonier, eftersom man ändå 

inte förkastar kristendomen. Även om Annas åsikt är olikt de andras diskuterar hon faktumet 

att man kan ta bort det religiösa ur ceremonierna. Kerstin är den andra informanten som 

tycker kyrkans ceremonier är bra även om man inte är religiös. Hon benämner ceremonierna 

som traditioner men säger ändå att hon tycker de är positiva. 

”Medgivande för kristendomen.” – Anna  

”Jag tycker det är bra, föra traditionen vidare” – Kerstin  

Majoriteten av informanterna tycker inte det innebär att man är religiös bara för att man är 

involverad i ceremonierna. Människor är med i ceremonierna även fast de är uttalade ateister. 

En annan åsikt som kommer i denna intervjufråga är att människor inte vet vad de är 

involverade i och borde ta reda på det innan de påbörjar religiösa ceremonier. 
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”Bröllop är ju på grund av kärlek och inte nödvändigtvis religiöst.  ” – Kim  

”Borde ta reda på vad de gör även fast de inte är religiösa” – Jakob  

2.4 Tankar kring kyrkans ställning i samhället 

Jakobs tankar kring samhället och kyrkan går direkt till de aktiviteter som de har för 

ungdomar, någonting han tycker är positivt. Det faktum att de även skickar ut information till 

unga som de aktiviteter som finns i samband med kyrkan är även det någonting han ser som 

bra eftersom att det skapar uppmärksamhet för de bra saker kyrkan gör i samhället. Simon är 

även han positivt inställd till kyrkan i dagens samhälle genom den trygghet som individer får 

när de går dit och att de har möjligheten att fortsätta gå till kyrkan. Han nämner även 

krisgrupperna och ungdomsgrupperna som en positiv aktivitet kyrkan gör för samhället i stort. 

Hannes säger att det är väl bra att den finns för de äldregrupperna i samhället men ser inte att 

det är många unga som går dit idag. När han kommer in på hur han personligen ser kyrkan i 

samhället säger han ” Nej alltså jag tänker bara att den finns där, den har alltid funnits i min 

uppväxt å den är liksom en del av samhället att det alltid ska vara en kyrka liksom.”59  

Kim är av uppfattningen att kyrkan hade en mycket större roll i samhället förr i tiden än vad 

den har i dagens samhälle, det var viktigare förr att man gick på söndagar och lyssnade på 

prästen som hade en stor roll i den lokala bygden. I dagens samhälle kommer hon in på att 

tekniken kan hjälpa en få svar på frågor man ställer vilket gör att kyrkans roll blir mindre 

viktig i samhället. Kalle diskuterar det han har fått lära sig i skolan med att kyrkan håller 

mycket mark, skog och pengar. Han är osäker på vad kyrkans roll i samhället är men landar i 

att han tycker det är fel att det ska kosta pengar att vara med i kyrkan ”det är ju liksom inte 

bra att tro ska kosta pengar [skatten]”60. 

Inger är skeptisk till de positiva delarna av kyrkans roll överlag men sträcker sig till att de 

positiva kan vara att de är en bra samlingsplats för människor. Statusen som samlingsplats 

börjar också avta tror Inger eftersom att folk vänder sig bort från religionen, ska den ha något 

som helst uppsving säger hon ”Eeh, tona ner pratet om Gud för de är liksom där det stuper”61. 

Kerstin är inne på punkter som nämnts tidigare i samband med kyrkan just att dem har en bra 

ungdomsverksamhet. Som stödorganisation för människor i behov av hjälp finner hon också 

att kyrkan har en stor roll i samhället. Även om hon förstår att religionen indirekt blir 

planterad får hon ingen känsla av att det är något som trycks på människor utan att dem som 

jobbar inom kyrkan är mjuka. Argumentet att kyrkans roll i samhället fungerar bra som en 

                                                           
59 Hannes intervju 2016-04-20 
60 Kalle intervju 2016-04-19 
61 Inger intervju 2016-04-19 



25 
 

stödorganisation är en åsikt som även uttrycks av Anna. När det kommer nya människor till 

Sverige som staten inte klarar av att ta vara på är kyrkan ett bra alternativ för att stöda upp 

välfärdsstaten som går på bristningsgränsen. Hon diskuterar även att kyrkan inte bara skickar 

pengar utomlands för att hjälpa andra världsdelar utan även stöder de som behöver hjälp inom 

Sverige. 

Kyrkan har biståndsinsatser som går till Sverige också. För att täcka upp för sånt, som de har skärts ner 

på å de är väl oftast då som religionen har behövts också, liksom att när folk hamnar i hopplöshet så är 

tro någonting så att… jag tycker nog att man ser faktiskt mer av dom idag än vad man gjorde för 10 år 

sedan62.  

2.4.1 Tankar om public service i relation till gudstjänster och högtider. 

När Inger får frågan om vad hon tycker om statligt ägd TV/Radio som sänder religiösa 

ceremonier är hon positiv till detta eftersom Sverige har en del av befolkningen som är 

religiösa och som ser på det. Samt att hon tycker det finns mycket sämre saker som går på 

tv:n.  Kerstin är inne på att de olika generationerna i Sverige har olika stort behov av kyrkan 

vilket hon ger sin förklaring i att de äldre inte alltid har möjlighet att ta sig till kyrkan och då 

ger Tv ett bra alternativ. Hennes åsikt är att kyrkan har ett positivt inflytande och att det 

religiösa bör sändas över tv och radio. Tanken om att kyrkliga sändningar på tv och radio är 

positivt med tanke på de äldre är en åsikt som även delas av Simon, de kan följa med utan att 

vara närvarande. Kalle är av samma åsikt som Kerstin där poängen görs att inte alla har 

tillgång att ta sig till kyrkan under gudstjänster och ceremonier samtidigt som han säger att de 

som inte vill se på dessa sändningar helt enkelt kan stänga av Tv:n. Hannes tycker även han 

det är mysigt att de sänder från kyrkan vid högtiderna, det har inte ingenting emot 

personligen. Kim är av samma åsikt som Inger i att det inte spelar stor roll eftersom att det går 

mycket andra program ” Det märks ju inte så mycket de ända som går är typ bonde söker fru 

ändå!”63. Jakob förklarar ett annat synsätt när han pratar om sändningarna, han tillägger att 

dem bör förklara vad det är som firas under de olika högtiderna för att folk även ska ha 

möjligheten att lära sig vad det är dem firar. Sen anser Jakob även att om du inte gillar att se 

på det kan du helt enkelt bara stänga av Tv:n. Anna är den enda av informanterna som tar upp 

faktumet med public service och religiösa sändningar och säger att hon reagerar varje gång 

hon slår på Tv:n när de visar någonting ifrån kyrkan på ettan, tvåan eller SVT 24. Hon ger 

förklarningen till varför hon finner det udda  
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Ah, jag tycker ju att det blir lite märkligt om man ska ha ett, ett samhälle där kyrka och stat de facto är 

skilda, men public service då som är en del av staten där ska man ju inte glömma, liksom de är ju ändå 

asså den är ju en politiskt tillsatt tvkanal även om man så ska vara opartisk så är den ju ändå en del utav 

det offentliga.64  

Hon tillägger att det skulle bli ett ramaskri ifall de visade religiösa högtider på statliga tv-

kanaler från andra religioner som t.ex. islam.  

2.4.2 Analys om kyrkans ställning och public service 

När informanterna diskuterar hur de uppfattar kyrkan i dagens samhälle är sex av de åtta 

informanterna av åsikten att kyrkan har en positiv påverkan på samhället. Något man kan läsa 

av i intervjuerna är ordet ”aktiviteter” och hur kyrkan tillhandahåller dessa för ungdomar. De 

gör att det finns någonting för de unga att göra och vara med i en gemenskap. Kyrkan gör 

mycket som stödorganisation tycker informanterna. En klar majoritet tycker att kyrkan är bra 

för samhället på ett eller annat sätt. 

”De arrangerar mycket aktiviteter för unga” – Kerstin  

”Täcker upp saker i samhället som det skärs ned på inom välfärden” – Anna 

”Kyrkan är en bra samlingsplats” – Inger  

De negativare åsikterna gentemot kyrkan är att den var större förr i tiden men i dagens 

samhälle finns inte lika stort behov av den längre. Teknologin stöter undan religionen 

eftersom information finns tillgänglig för alla, man behöver inte fråga präster efter svar som 

exempel. Den andra kritiken är kyrkans mark, egendomar och pengar, informanten tycker inte 

att tro ska kosta pengar.  

”Tro ska inte kosta pengar” – Kalle  

”Allt finns på internet, kyrkan behövs inte” – Kim   

När frågan ställs till informanterna hur de ställer sig till religiösa tv och radio inslag på 

statliga kanaler är svaret överväldigande positiva till detta. Sju av de åtta informanterna är 

positivt inställda till religiösa ceremonier på statliga kanaler. ”Bra” är ordet som används av i 

stort sett alla svar. Anledningarna som ges är möjligheten för de äldre som är troende kan ta 

del av gudstjänster och högtider utan problemet med att faktiskt ta sig till kyrkan fysiskt. Vill 

du inte se på de program tv:n sänder eller lyssna på det radion sänder kan du helt enkelt välja 

att stänga av tycker informanterna.  
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”Bra för de äldre som inte tar sig till kyrkan” – Simon 

”Bra med tanke på den religiösa populationen” – Inger   

Den enda som ifrågasätter själva public service uppdraget är Anna i hennes intervju när hon 

finner det konstigt att en politisk tillsatt kanal visar religiösa inslag. 

 ”Särställning för kristendomen i TV och Radio” – Anna  

2.5 Kyrkans roll i människors liv 

Traditioner och ceremonier är Kalles svar när det kommer till hur kyrkan påverkar oss i 

privatlivet. Utöver det svaret går han även in på att för dem som är kristna ger kyrkan en 

trygghet i vardagen, dem som inte är kristna får inte ut mycket av det och förlorar 

skattepengar på att vara med. Stödorganisation är Kims sätt att se på kyrkans hjälp för 

människor i vardagen, de hjälper hemlösa och människor som kanske inte har någon annan. 

Trygghet och stöd är även någonting Simon kommer in på när han diskuterar ämnet, han 

tycker det är bra att kyrkan finns för dem som har behov av den även om han själv inte har 

det. För Hannes är kyrkan en symbol i samhället som alltid funnits där och som han hoppas i 

framtiden även kommer att finnas där. Försvinner kyrkan tror han människor kommer att 

reagera starkt eftersom den har en liten roll i samhället även om man inte tänker på den. När 

Jakob får frågan tror han att kyrkan fortfarande har en stor betydelse för människor och att i 

deras privatliv finns det ändå en liten del av dem som tror på Gud. Han bortser även inte från 

det faktum att när man är utsatt som människa kan kyrkan och Gud vara en källa för stöd när 

man behöver det. Inger känner att kyrkan skulle kunna finnas där mer för människor än vad 

den gör idag eftersom grundtanken är trotsallt väldigt fin. En sak som stöter människor från 

kyrkan tror Inger är det konstanta pratet om Gud och vad man bör och inte bör göra. ”Visa att 

man är där för folk som behöver hjälp, mer hjälporganisation kanske”65 blir hennes tankar om 

intervjupunkten. Begravning, dop och bröllop är bra saker som kyrkan tillhandahåller 

människor tycker Kerstin, speciellt viktigt tycker hon att det är att vi håller kvar vid några av 

dem gamla traditionerna. Man ska döpa sitt barn men vill de senare gå ur Svenska kyrkan 

finner hon inte heller några problem med det.  Anna tror att kyrkan inte har stor påverkan för 

medelklassen som är materiellt mer välställda ”Så jag tror liksom eh för medelklassen att eller 

sådär så det finns liksom inget,”whats in it for me” perspektiv i det.”66 samtidigt tror hon att 

kyrkan kan börja bli viktigare med folk i takt med att relativ fattigdom i Sverige ökar. Även 

saker som invandring kan få kyrkan att spela en viktigare roll eftersom att de som kommer till 
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Sverige möjligtvis inte har samma materiella välstånd som de hade i hemlandet. Då skulle 

kyrkan kunna fylla de luckorna med vad hon menar tro och hopp som i många fall går ihop 

med varandra. 

2.5.1 Religionens påverkan på invånare i kommunen 

När frågan om religion har haft ett inflytande eller inte på intervjuarnas liv när de växt upp i 

kommunen börjar Kim med att berätta om hans äldre släktingar som ofta var i kyrkan när hon 

var yngre fast det avtog när han blev äldre, ett visst inflytande fanns. Hannes har också haft ett 

inflytande av religion genom sin uppväxt och diskuterar om att han både är döpt och 

konfirmerad. Han noterar också att han inte struntat i vad det innebär att vara konfirmerad 

utan verkligen förstått sig på vad ceremonierna han har varit involverad i innebär för honom. 

Kalle diskuterar även att religion och kyrkan haft en påverkan i hans uppväxt, mycket genom 

aktiviteter och gemenskap som t.ex. kyrkans barntimme. Någonting han dock är noga med att 

poängtera är att det inte vara religiösa inslag utan en gemenskap med vänner där man hade 

roligt tillsammans. Jakobs uppväxt har också varit fylld av religion som påverkat honom, 

någonting han är tacksam över eftersom att han säger det har hjälpt honom finna sin väg i 

livet och ger honom stabilitet. Simon har dock inte märkt av någon religion i sin uppväxt, han 

diskuterar faktumet att han är döpt och började konfirmera sig men hoppade av efter ett tag. 

Mer har inte religion påverkat honom men Simon är inte främmande till att se hur det kan ha 

påverkat andra i deras uppväxt. I intervjun med Anna går hon in på att om det varit för flera år 

sedan hade nog svarat att det inte hade haft inflytande, men hon reflekterar och säger att det 

faktiskt har haft ett inflytande på hennes uppväxt. Hon börjar prata på att hon både är döpt och 

konfirmerad, vilket var någonting många i hennes ålder gjorde. Men även att det var mer 

religiöst än hon kanske tänkte på. 

Att konfirmera sig de är står i bibeln och alltså läsa mycket om just bibelns berättelser är ju ändå 

nånting som jag har en ganska god bild av, inte bara från tack vare skolan.67  

Hon inser också att hon aldrig riktigt tänkt på religionens inflytande under hennes uppväxt 

förrän nu och att det gett henne mycket kunskap om kristendomen. Kerstin har också märkt av 

kyrkan under sin uppväxt vilket hon ger förklaring i att det gav henne en trygghet och 

stabilitet i en annars turbulent tid. Kyrkan är inte någonting hon har behov av att gå i 

regelbundet men hon säger att den är lugn och skön när man behöver någonstans att vara. 

Inger säger att religion inte har varit någonting som haft ett större inflytande på hennes liv när 
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hon växte upp mer än att hon märkte av levnadsregler och grundtankar som kunde uppfattas 

som kristna. Reflektionen över Gud och kristendomen var dock aldrig någonting hon kände 

av under uppväxten.  

2.5.2 Analys om kyrkans roll i människors liv 

Efter att svaren lästs igenom finner man att ordet trygghet är någonting som kommer upp ofta 

i svaren antingen direkt eller indirekt. De finner att kyrkan ger trygghet och en plats för de 

som behöver det i samhället. Sju av de åtta informanterna har en positiv åsikt till kyrkans roll 

i privatpersoners liv, en av dem inte anser att kyrkan spelar någon större roll. Två av 

informanterna tycker att kyrkan kan göra mycket bra som en stödorganisation, tre uttrycker att 

kyrkan ger trygghet åt människor. Informanterna har en övervägande positiv syn till hur 

kyrkan spelar/kan spela roll i människors liv.  

 ”Trygghet att gå till kyrkan” – Kalle  

 ”Trygghet för de som är rädda” – Jakob  

 ”Trygghet för de som är troende” – Simon  

              ”Kan hjälpa mer som hjälporganisation” – Inger 

              ”Hjälpa familjer som en hjälporganisation” – Kim  

 ”Kyrkans finns där men inte mycket mer” – Hannes  

Sex av de åtta informanterna säger att de under sin uppväxt märkt av ett religiöst inflytande. 

Hur religion har haft inflytande är en fråga med kluvna åsikter. Två av informanterna var med 

i kyrkans barntimme, två var aktivt religiösa under sin uppväxt. Två av informanterna fann att 

de inte hade någon religiös påverkan i sin uppväxt. 

 ”Farföräldrar tog mig till kyrkan” – Kim  

 ”Aktiv i kyrkans barntimme” – Kalle & Anna 

 ”Jag är döpt och konfirmerad” – Hannes  

 ”Religion har funnits i hela min uppväxt” – Jakob  

 ”Gav trygghet” – Kerstin  

 ”Lärde mig mycket om kristendomen i kyrkan” – Anna  

              ”Religion påverkade inte mig” – Simon 

              ”Kanske levnadsregler, annars ingen påverkan” – Inger   

2.6 Finns det religiösa inslag i skolan? 

När intervjun kommer till frågan om informanterna kan finna religiösa inslag i kommunens 

skolmiljö börjar Kim diskutera att han finner ett inslag i skolmiljön. Det han säger sig märka 

är att maten är religiöst påverkad i och med att muslimer inte får äta vissa maträtter.  
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Kalle är inne på att man kan se det genom gyllene regeln, någonting som han tolkar som en 

kristen värdering. Han diskuterar även att moraliska regler och liknande som skolan efterföljer 

kan man finna i Bibeln. Jakob, Hannes och Simon är mer skeptiska till att det finns religiösa 

inslag, Jakob börjar med att diskutera faktumet att han har religiösa människor runt sig men 

ingen på skolan som han kan se hävdar sin tro utåt. Han menar på att den enda religionen som 

finns i skolans miljö är den som man har inom religionskunskapen. Hannes tycker att det är en 

svår fråga att svara på men landar i slutändan att det enda religiösa inslaget som finns är att vi 

får lära oss att Sverige i grunden är ett kristet land, han tycker inte att det finns några religiösa 

inslag i skolmiljön. Tankarna för Simon när jag ställer honom frågan går direkt till 

skolavslutningarna i kyrkan, vilket han finner vara ett religiöst inslag. Han är osäker på hur 

ofta skolan används inom grundskolan nu förtiden men det är de enda han kan komma på med 

religiösa inslag. 

När frågan kommer till lärarna säger Inger ”nej det tycker jag inte ööh, det är obefintligt”68, 

det enda hon kan sträcka sig till som är religiöst på något sätt är grundtankar och värderingar.  

Kerstin är inne på samma spår och tycker inte att man kan se inslag av religion när man tittar 

på skolan, hon är dock av uppfattning att den var mycket mer religiös när hon växte upp med 

psalmer osv. Anna är kluven på frågan och vet inte riktigt hur hon ska se på det, när hon 

tänker efter en stund kommer en tanke om att skolan inte är riktigt lika religiös som när hon 

växte upp. Hon är också inne och tittar på faktumet att skolavslutningar i kyrkan är snudd på 

religiösa inslag i skolmiljön, i och med den diskussionen tar hon också tillfället att försvara 

användandet av kyrkan i samband med skolavslutningar. Saker som att det inte är lika 

religiöst i kyrkan längre på skolavslutningar, det ligger en tung vikt vid traditionen att ha 

skolavslutningar i kyrkan och sen även faktumet att med tanke på storleken av kyrkor är det 

en smart samlingsplats för att alla ska få plats. Den sista tanken har hon genom att det inte 

alltid är säkert på att det finns forum i mindre samhällen som kan stöda elever och alla 

familjer som vill komma och se på skolavslutningarna. Hon tror kanske inte att religion finns 

kvar i skolans miljö helt och hållet men är kluven att ge ett rakt svar på saken. 

2.6.1 Kyrkan och skolan 

Intervjufrågan om kyrkan hör hemma i skolans värld t.ex. skolavslutningar gav väldigt skilda 

svar bland informanterna. Kalle tycker det blir konstigt med att gå till kyrkan på 

skolavslutningar eftersom att det är många som kommer till Sverige med andra kulturer och 
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religioner. De ska inte behöva sitta och lyssna på en kristen predikan eftersom de finns andra 

religioner i klassrummet idag, Kalle tycker inte religion och skolan ska ha någonting med 

varandra att göra alls. Hannes delar tankarna som Kalle representerade, kyrkan är en plats för 

religiösa sammanhang och är inte sal för att fira någonting. De två, alltså skolan och kyrkan 

bör absolut skiljas åt enligt Hannes. Jakob börjar klyvningen av åsikter med att diskutera 

faktumet om att kyrkan är byggnaden där Jesus och Gud tillbes. Man borde ge lite mer 

eftertanke till vart man faktiskt är i sammanband med skolavslutning men han ger inget svar 

till om det är helt rätt eller fel. Kim är inne på att det kan bli väldigt mycket religiösa inslag 

när man går till kyrkan på skolavslutningar, dels genom att man sjunger psalmer och dels 

eftersom att prästen ändå ger någon sorts predikan. Samtidigt känner hon även att kyrkan hör 

hemma i skolan eftersom att den alltid har varit där, men påpekar även att det kanske inte är 

dåligt och testa att hålla skolavslutningen på andra ställen. Inger poängterar även också 

faktumet att man alltid har varit där och att tradition fortfarande väger väldigt tungt, även att 

lokalerna är bra i kyrkan tycker hon kan vara en stor anledning till att man fortfarande går dit. 

Hon säger inte om det är rätt eller fel utan enbart att traditionens makt är fortfarande väldigt 

stark. 

Simon sin argumentation till varför det ska finnas kvar i Sverige med påpekningen om att man 

ska ta tradition dit man kommer. Det handlar inte om att stöta bort andra religion eller kränka 

någon utan det är något svenskar gör i sammanband med skolavslutningen. Han tycker inte att 

man ska ta bort svenskar traditioner utan istället välkomna de som är nya till att ta del av dem 

med oss istället, ”De tycker jag inte dom ska ta bort, jag tycker det är löjligt”69. Kerstin följer 

Simons tankar och tycker att man ska ha kvar skolavslutningen i kyrkan eftersom att det är en 

mycket fin tradition. Hon tycker inte heller att folk ska behöva känna sig utanför om de går 

till en kyrka och har en annan tro än kristendomen, alla ska kunna känna sig välkomna i 

gemenskapen. Just att elever och lärare går i grupp till kyrkan tillsammans för att hålla en stor 

avslutning med många personer tycker hon är någonting extra, det är riktigt fint. 

2.6.2 Analys av skolan i samband med kyrkan 

När frågan diskuteras om det finns religiösa inslag i skolans miljö blir det en klyvning i 

svaren. Två stycken anser att man kan finna religiösa inslag, tre stycken finner inga religiösa 

inslag i skolan och tre ställer sig något osäkert till frågan. När analysen av svaren ges till 

varför det inte finns religiösa inslag är svaren raka, nyckelordet är ”inget” i svaren. De som är 
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osäkra anser att det möjligen skulle kunna finnas religiösa inslag men vet inte om de är stora 

nog för att klassificeras som religiösa, t.ex. skolavslutningar och lära oss att vi bor i ett kristet 

land. 

”Det är obefintligt med religiösa inslag” – Inger  

” Inga religiösa inslag idag, mycket mer förr” – Kerstin  

” Inga religiösa inslag genom skolan aktiviteter” – Jakob   

”Maten är religiöst anpassad” – Kim  

”Moraliska regler och gyllene regeln man kan finna i skolan är från Bibeln” – Kalle  

”Möjligt att skolavslutning i kyrkan är religiöst, osäker” – Simon  

”Skolavslutningar väger mellan religiöst och tradition, osäker” – Anna 

”Osäker, vi får lära oss att Sverige är kristet” – Hannes   

I intervjufrågan om kyrkan har en plats i skolans värld t.ex. skolavslutning ger informanterna 

än en gång kluvna svar. Vilket skapar en intressant analys med tanke på den diskussion som 

pågår i dagens samhälle angående skolavslutningar. Tre anser att skolavslutningarna ska vara 

i kyrkan, två tycker att skolan och kyrkan inte ska ha någonting med varandra att göra. Två är 

osäkra och en har inte lämnat något svar på frågan. 

”Det är en fin tradition som ska finnas kvar” – Kerstin  

”Det hör hemma i skolavslutningar, men andra alternativ är ok” – Kim  

”Respektera de traditioner vi har, ska finnas kvar” – Simon  

”Kyrka och skola ska vara separata” – Kalle  

”Kyrka och skola bör inte ha någonting med varandra att göra alls” – Hannes   

”Man borde tänka på vart man är” – Jakob  

”Lokalen är bra men vet inte, traditioner är starka” – Inger  

 

2.7 Tankar kring framtiden och religion 

När intervjufrågan ställs hur dem tror att det kommer se ut i framtiden, om religionen kommer 

att stanna i Sverige eller försvinna mer och mer börjar Hannes med att diskutera förlusten av 

fokus på religion som en anledning till att den kommer att börja försvinna. Man har religiösa 

ceremonier men inget fokus till varför man gör det. Kim tror att religionen kommer att 

försvinna efter ett tag men att den senare kommer att återhämta sig igen. Kalle är av en annan 

uppfattning och tror att religionen i Sverige kommer att försvinna till slut. Detta efter att de 

som är äldre och religiösa till slut kommer gå bort samt att den yngre generationen inte alls är 

lika religiösa av sig. Jakob och Simon delar inte alls de andra elevernas tankar om att 
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religionen kommer att försvinna. När Simon diskuterar religionens framtid i Sverige tror han 

ändå den kommer stanna kvar i Sverige om även i ett försvagat tillstånd. Han lägger även vikt 

på att i takt med immigranter som kommer till Sverige med sin tro gör att religion kommer att 

finnas kvar. Jakob är inne på att han vill ha religionen kvar i Sverige och hoppas inte att den 

kommer tryckas undan bara för att folk i många fall associerar den med negativa saker såsom 

våld.  

Ingers tankar när det kommer till religionens framtid i Sverige är att hon har svårt och se att 

det ska få fotfäste igen ”i alla fall om man tittar på kristendomen, islam kanske”70. Hon håller 

dock kvar vid sina tidigare tankar om att informationen i slutändan kommer få religionen att 

försvinna. Kerstin är istället förhoppningsfull att religionen kommer att stanna kvar i Sverige 

eftersom att den gör mycket bra för invånare och hjälper till att forma oss. Anna för 

diskussionen till historiska cykler och att kyrkan ibland är svagare men sedan anpassar sig och 

blir starkare igen. Hon tror inte att religionen kommer att försvinna under hennes liv, de 

närmaste hundra åren kommer den vara kvar enligt tankegången hon har. 

När frågan huruvida kyrkans medlemsantal kommer att fortsätta minska eller om det kommer 

stagnera ut alternativt öka i framtiden tas upp kommenterar Hannes att han tror det kommer 

att minska i den omedelbara framtiden. Han hoppas dock på att vi får upp intresse genom bl.a. 

religionsvetenskapen och att det i gengäld kommer få intresset för kyrkan att öka i framtiden. 

Kim har samma argument som Anna när det kommer till att kyrkan och medlemsantalet kan 

få ett uppsving, hennes argument för detta är att saker vi finner intressant går i cykler. Det 

som var modernt och inne på 1980-talet kommer tillbaka på 2000-talet och hon ser därför att 

religion möjligen kan komma tillbaka i framtiden. I diskussionen om att det alternativt kan 

öka igen uttrycker Jakob en förhoppning om att kyrkan och kristendomen får ett uppsving i 

medlemsantal eftersom att det kan vara något barn finner det tilltalande. De som finner 

kristendomen och kyrkan tilltalande menar Jakob på möjligtvis får dem att föra det vidare till 

sina barn och barnbarn. Kalle och Simon är av en annan uppfattning än de andra eleverna och 

ser inte att kyrkans medlemsantal kommer att öka under någon som helst framtid. Kalles svar 

är väldigt rakt när han bara säger att det kommer att fortsätta minska allt eftersom fler väljer 

att gå ur kyrkan. Simon är lite osäker i sitt svar när han ska förklara varför han tror det 

kommer minska men kommer sedan in på samma punkt som Kalle med fler och fler som 

väljer att lämna kyrkan. Han diskuterar även att religion är anledning till flera krig i världen 
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och är en anledning till varför han aldrig skulle gå med i någon som helst religion, han tror 

även att detta är en orsak till att kyrkans medlemsantal minskar. 

”Nu tror jag att vi är i en väldig svacka.”71 är orden som Kerstin använder för att beskriva de 

sjunkande medlemsantalen inom Svenska kyrkan. Men hon är hoppfull och tror att det 

kommer börja växa igen inom en framtid, vilket hon ger anledningar i att många av dem 

flyktingar som kommer inte bara är muslimer utan att det även kommer många kristna till 

Sverige. Inger och Anna är inte alls lika säkra på att det kommer att börja öka någon gång 

snart. Inger tror att det kommer och stadigt minska om inte kyrkan finner något sätt att få upp 

intresset hos den yngre generationen. Detta eftersom att en stor del av dem som är troende och 

medlemmar i kyrkan är en äldre generation, samt att hon själv inte är medlem utan vill hon tro 

gör hon det hemma där det är gratis i överensstämmelse med Luther. Anna är inne på samma 

med att folk inte längre föds in i kyrkan vilket automatiskt kommer att resultera i ett tapp av 

medlemmar. Tappet av medlemmar genom att de inte längre föds in är någonting som Anna 

funderar på när det kommer att stagnera ut och inte längre vara en faktor. När det kommit till 

den låga nivån tror hon möjligtvis att det skulle kunna börja öka i medlemsantal igen men hon 

poängterar att man ska vara försiktig i att spåna i framtiden.  

2.7.1 Synen på religionens framtid i världen 

När vi närmar oss slutet av intervjun ställer jag frågan huruvida dem tror att religionen 

kommer att försvinna mer och mer runt om i världen i framtiden eller om den kommer finnas 

kvar lika starkt. Kalle känner att man just nu i världen använder religion som en ursäkt till att 

använda våld, även om ingen religion förespråkar användandet av våldsamhet. I länder som 

har en viss del av befolkning som är religiös t.ex. USA tror han religion kommer fortsätta ett 

tag till men i slutändan kommer världen vända sig från religion till fördel av forskning och 

vetenskap istället. Jakob diskuterar också USA som ett exempel i att man använder kors runt 

halsen men ändå inte är religiösa av sig. I hans tankegång kommer vissa delar av världen som 

Afrika och Asien hålla kvar vid religion i framtiden men i Europa kommer religion tillslut att 

försvinna helt. Hannes tror att religionen kommer försvinna framöver eftersom att den för 

med sig mycket våld, ”Två olika religioner men man kan inte liksom ha förståelse för 

varandra liksom”72.  Kim tycker också att religionen är roten till mycket av det onda som 

händer runt om i världen. Det kommer aldrig bli fred men han tror även inte att religionen 

kommer försvinna. Möjligen bli svagare i världen än vad den i nutiden. När det kommer till 
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punkten om att religion och krig går hand i hand är Simon inne på samma tankebana som de 

andra. De som föds in i religionerna vet ingenting annat utan det är inlärd sedan de var små 

och därför tror Simon att det kan bli svårt att bryta den religiösa trenden i världen. Han är av 

åsikten att världen kommer att vara lika religiös i framtiden som den är idag.  

Inger är av uppfattningen att religion och fattigdom hör ihop med varandra, fattigdomens 

existens i världen kommer göra att religion har en stark närvaro. Eftersom i de fattiga delarna 

av världen saknas de informationskanaler som gör att man får svar från andra håll än de 

religiösa institutionerna. När det kommer till uppfattningen att den kommer att stanna kvar i 

världen är Kerstin helt med, hon tror den kommer finnas kvar och möjligen ändra utformning 

men definitivt inte försvinna. Det är grundtrygghet att ha religionen med sig i sitt liv samt att 

den formar hur vi ska bete oss gentemot våra medmänniskor tycker Kerstin. 

2.7.2 Analys om framtiden och religion 

I svaren till frågan om religion kommer att stanna i Sverige eller om den kommer försvinna 

med tiden är svaren än en gång kluvna. När analysen av svaren görs finner man att fyra av 

dem tror att religionen kommer att försvinna, fyra tror/hoppas att den kommer stanna kvar. En 

av dem som tror att religionen kommer försvinna tror dock att den eventuellt kommer 

återinföras till Sverige i något tillstånd. De som tror att religion kommer stanna kvar tycker att 

religion är någonting bra för samhället och människor. 

 ”Försvinner med generationsskifte” – Kalle  

 ”Försvinna bristande intresse” – Hannes  

 ”Försvinner men kommer tillbaka” – Kim 

 ”Försvinner p.g.a. informationsflödet” – Inger  

”Hoppas den stannar kvar och inte blir tryckt bort” – Jakob  

”Stanna kvar i ett försvagat tillstånd” – Simon 

”Stanna kvar de närmaste hundra åren” – Anna  

”Hoppas den stannar kvar för den är bra” – Kerstin  

Kommer kyrkans medlemsantal minska eller öka är en av frågorna som ställs i intervjun. I 

analysen av de svar som gjorts framkommer väldigt olika tankar. Fem av informanterna tror 

att det kommer att minska i den omedelbara framtiden. Två av dem fem är dock öppna till 

möjligheten att medlemstalet kommer att öka någon gång i framtiden. Tre av informanterna 

antingen tror eller hoppas att medlemsantalet kommer att öka i kyrkan. En av dem tre tror att 

det kommer att börja öka i takt med att det gamla blir aktuellt i historiska cykler.  
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”Minskat när folk vågar lämna kyrkan” – Kalle  

”Realistiskt med minskat, hoppas det ökar i framtiden” – Hannes  

”Minskat då folk inte vill ta del av religion” – Simon  

”Hög medelålder på medlemmar medför snabb minskning” – Inger 

”Minska p.g.a. ingen automatisk inskrivning” – Anna  

”Tror det kommer öka p.g.a. kristna immigranter” – Kerstin  

”Växa när det gamla blir aktuellt igen” – Kim  

”Hoppas den börjar växa igen ifall barn skulle vara intresserade av religion” – Jakob 

Den sista intervjufrågan handlar om informanterna tror att religion kommer finnas kvar lika 

starkt i världen eller om den kommer minska i framtiden. Tre av informanterna diskuterar att 

religionen möjligtvis kommer att försvinna i världen, en av dem är inte säker på att den 

kommer att försvinna helt dock. De två som tror religion kommer att försvinna ger sina 

förklaringar i att teknologi slår ut religion och att det är ursprunget till mycket av det våld som 

finns i världen. Denna förklaring ges i att fattigdom kommer alltid att ge religion ett fäste i 

världen. Fyra av informanterna är av uppfattningen att religion inte kommer att försvinna från 

världen. Möjligtvis att religion kommer bli svagare eller ändra utformning men inte försvinna. 

En informant lämnade inget svar på frågan. 

”Vetenskapliga förklaringar slår ut religion” – Kalle  

”Religion försvinner eftersom folk tröttnar på våldet” – Hannes  

”Information kontrar religion, fattigdom kan hålla den kvar” – Inger  

”Grund i vårt etiska tänkande, kommer stanna kvar” – Kerstin  

”Religion blir svagare men försvinner inte” – Kim  

”Försvinna i Europa men inte hela världen” – Jakob  

”Så inpräglat att det inte försvinner” – Simon  
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3. Diskussion 

3.1 Förord till diskussionskapitlet.  

De frågeställningar jag hade till detta arbete har blivit besvarade genom de intervjuer jag 

genomfört på skolor inom den aktuella kommunen. Svaren har varit utförliga med många 

olika idéer och tankar kring intervjufrågorna. Informanterna har visat sig ha en stor enighet 

inom vissa frågor och varit väldigt kluvna i andra frågor, vilket gör att denna studie inte bara 

handlat om majoritetssvar. Även studiens syfte är uppnått då jag fått reda på vad elevers och 

lärares åsikter är angående frågorna kyrkan, sekularisering, samhället och religion på 

individuell nivå. 

3.2 I vilken mån tycker elever och lärare i kommunen att Sverige är ett 

religiöst eller ett sekulärt land? 

I frågeställningen som behandlas i detta stycken kopplar jag tillbaka till tidigare forskning 

angående att Sverige är ett land där sekulariseringen fick fäste. Vad sa då informanterna 

angående intervjufrågorna som är relevanta för denna frågeställning? När man undersöker 

svaren och ställer dem mot frågeställningar kan man finna att sex av åtta svarar att Sverige 

inte är religiöst. Två av de informanterna diskuterade att svenskar använder ceremonier utan 

att vara religiösa. Denna uppfattning framhäver tolkningen att svenskar gör det på grund av 

tradition vilket är en poäng Inger tar upp. Ceremonier har blivit en tradition utan religiositet. 

Bara en av informanterna är av åsikten att Sverige är religiöst, även om hon har bra poänger, 

t.ex. statschefen är lagstadgad till Svenska kyrkan, den ekonomiska styrkan hos religiösa 

samfund och stora medlemsantal är hon ensam i att tycka Sverige är religiöst.  När jag sedan 

tar frågan ”66 % av svenska befolkningen är med i Svenska kyrkan, är vi då sekulära eller 

inte?” blir svaret ännu större till fördel för att Sverige inte är religiöst. Förvisso svarade bara 

fyra av informanterna på frågan men alla fyra svarade att Sverige var sekulärt trots den höga 

siffran. Detta svar ger ökad tillförlitlighet till den tidigare forskningen om att medlemskap i 

Svenska kyrkan kan uppfattas som en förlängning av nationaliteten istället för att vara 

religiöst. När frågan vad informanterna tycker om påståendet att Sverige anses vara sekulärt 

är fyra av de fem som svarade på frågan av uppfattningen att det stämmer väl. Svaret på 

denna frågeställning tycker jag klart reflekterar att en majoritet av de elever och lärare i 

kommunen som intervjuats är av uppfattningen att Sverige är ett sekulariserat land. Även det 

dalande medlemsantalet i Svenska kyrkan talar starkt för att Sverige rör sig bort från religion 
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och stärker sitt fäste som ett sekulariserat land även om möjligheten finns att de som lämnat 

övergått till ett annat religiöst samfund. Utifrån de tre olika frågor som berör Sverige och 

religion eller Sverige och sekularisering på olika sätt har svaren upprepade gånger varit att 

informanterna i denna studie anser att Sverige är sekulariserat och inte religiöst. 

3.3  Hur ser individer inom skolans arena på svenska kyrkans roll i 

samhället och vad spelar den för roll för människor? 

Frågan angående kyrkans roll i samhället gav många olika svar. Den gemensamma nämnaren 

tycker jag finns i svaren att ingen av informanterna nämner kyrkan som religiös. 

Samlingsplats, aktiviteter för unga, stödorganisation är några av de ord som används när 

informanterna beskriver kyrkans roll i samhället. Kyrkan spelar fortfarande en roll i samhället 

som en institution menar informanterna. Den bild som målas upp av kyrkan i dagens moderna 

samhälle stämmer väl överens med ett sekulariserat land som rört sig bort från institutionell 

religion vilket tas upp i den tidigare forskningen. Möjligtvis skulle detta kunna peka på att de 

som är religiösa utövar sin religion individuellt och privat. Det betyder nödvändigtvis inte att 

religionen försvinner utan är istället i den privata sfären av människors liv istället för den 

offentliga. Det ska även tilläggas att ingen av informanterna har någonting illa att säga om 

kyrkan i samhället. Den enda möjligtvis negativa kritiken som riktas mot kyrkan är att om de 

ska ha ett uppsving bör de tona ner talet om Gud. Det är därför inte tal om att avfärda kyrkan, 

vilket var någonting jag antog att elever möjligtvis skulle göra. Det visade sig att eleverna i 

den här studien har en relativt öppen och accepterande syn gentemot Svenska kyrkan. 

När jag istället undersöker den senare delen av frågeställningen finns det en skillnad i kyrkans 

roll i samhället och rollen för människor. Detta är intressant då diskussionen faller in på hur 

kyrkans roll är för individuella människor. Informanterna menar att kyrkan ger trygghet åt 

enskilda personer, de som är rädda, de som är troende och de som helt enkelt bara går till 

kyrkan. Det blir intressant att dra parallellen till att religiositet är mer individuellt baserat i 

sekulariserade länder. Detta på grund av att det är när informanterna diskuterar kyrkan i 

människors liv som det religiösa kommer upp, inte i samhället och den institutionella 

religionen utan istället den privata och individuella religionen. Än en gång är det inte på tal 

om något avfärdande av kyrkan. Majoriteten av informanterna tycker att kyrkans roll för 

människor i privatlivet är väldigt viktigt, antingen som en plats för trygghet eller som en 

stödorganisation. Både lärarna och eleverna tycker att kyrkan fortfarande har en positiv roll i 

både samhället och individuella människors liv.     
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3.4 Vilka ställningstaganden för att kommunen är religiös eller sekulär kan 

man finna bland informanterna i skolan? 

När undersökningen av intervjusvaren från lärarna och eleverna är gjorda visar sig svaren vara 

kluvna. Informanterna är eniga i att kommunen inte är en religiös stad men riktigt simpelt är 

inte svaret. För även om sju av åtta anser att kommunen inte är religiöst svarar hälften av 

informanterna på en annan fråga att religion finns kvar i kommunen. Jag anser dock inte att 

kommunen är religiös utifrån de svaren som getts. Av de svar som gavs att religion finns kvar 

i kommunen är ett av dem fokuserade på att enbart den äldre generationen är religiösa. Den 

yngre generationen är inte alls religiös eller de som är religiösa är i minoritet vilket jag tolkar 

styrker idén om sekularisering ännu mer. Det andra svaret ger information om att antalet 

besökare på gudstjänster har minskat och en annan informant påpekar att kyrkans starka fäste 

i kommunen är som stödorganisation. I forskningsöversikten diskuteras det att svenskar håller 

fast vid kyrkan av traditionella anledningar istället för religiösa vilket är någonting jag tycker 

reflekteras i svaren. Kommunen är inte religiös, människorna är inte religiösa i stor 

utsträckning men samtidigt förkastar man inte kyrkan. Informanternas svar reflekterar att man 

inte kan finna religiösa tendenser i kommunen, detta skulle kunna vara på grund av att 

religionen har rört sig bort från det offentliga och istället kan hittas i den privata delen av 

människors liv som det diskuterades om i den tidigare forskningen. Svaret till denna 

frågeställning landar i att kommunen är sekulariserad enligt de informanterna som har blivit 

intervjuade men det finns fortfarande spår av religion i olika svagare former.  

3.5 Vad säger personer inom skolan i kommunen om att svenskar anses 

vara väldigt sekulära men ändå använder kyrkans ceremonier till stor del? 

Här kommer jag in på diskussionen som fördes i forskningsöversikten där argumentet var att 

svenskar använder kyrkans riter och ceremonier som tradition och nationell förlängning. Sex 

av informanterna tycker att det är konstigt och onödigt att människor använder sig av religiösa 

ceremonier utan att vara troende. Huvudargumentet är att eleverna och lärarna uppfattar det 

konstigt att människor använder sig av religiösa ceremonier och riter utan att vara religiösa. 

Då faller mina tankar direkt in på att de människor som informanterna diskuterar möjligen gör 

det av traditionella och nationella anledningar, en förlängning av vad det innebär att vara 

svensk enligt de tankar som informanterna hade eftersom att majoriteten av de intervjuade 
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inte anser att människor gör det av religiösa anledningar. Den uppfattningen stärks när man 

undersöker argumenten som framförts om att man inte behöver vara religiös för att delta i 

ceremonierna. Informanterna som har intervjuats till den här studien finner jag ha åsikten att 

det är väldigt konstigt att man deltar i religiösa ceremonier när man inte troende. Vilket talar 

om en viss respekt gentemot kyrkan, är du inte troende borde du inte nyttja kyrkans 

ceremonier. Låt kyrkan och deras ceremonier vara till för de som är troende och använd det 

inte bara för att det är en norm eller för att det är tradition. Vilket skulle kunna falla tillbaka 

att informanterna i stor utsträckning fortfarande har en positiv syn på kyrkan som en 

organisation i samhället. 

3.6 Slutord 

Studiens resultat visar att det inte finns några märkbara skillnader i svaren från elever och 

lärare. Det enda som går att märka när det kommer till svaren är att lärarna ofta svarar mer 

utförligt, vilket inte är konstigt eftersom att de är äldre och har högre utbildning än sina 

elever. Studien är enbart inriktad mot några få informanter i en kommun i Värmland, vilket 

gör att den har ett litet urval och det blir svårt att generalisera. Framtida forskning skulle 

kunna göras i sådan form att man utökar till fler människor inom kommunen och undersöker 

hur olika invånare inom kommunen tycker och tänker för att senare bygga en klarare bild av 

tankarna hos invånarna i kommunen. En dalande institutionell religion i ett land där 

sekulariseringen har fått fäste, känns som en ganska god beskrivning av Sverige och 

kommunen efter informanternas åsikter, samtidigt som kyrkan fortfarande anses ha en roll i 

samhället och människors liv och inte förkastas.  
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Bilaga 1:  

Intervjufrågor:  

Tycker du att Sverige är ett land som är religiöst eller inte? 

Tycker du att man kan se samma tendens i [Stad]? 

Tror du att religionen kommer stanna kvar i Sverige på den nivån den är nu eller kommer den 

att fortsätta försvinna mer och mer? 

Vad tycker du om Sverige anses vara en av de länderna i världen som faktiskt är sekulära, 

tycker du att det stämmer? 

Tycker du att [Stad] är en stad där man rört sig bort ifrån religion eller finns den kvar? 

När du växt upp i [Stad] har religion haft ett inflytande på ditt liv? 

Tycker du att religiösa inslag i [Stadens] skolmiljö eller inte? 

Hur ser du på svenska kyrkans roll i samhället? 

Vad tycker du om att TV/Radio som är statligt ägd högmässor osv? 

Vad tror du att kyrkans roll för människor i privatlivet är? 

Tror du kyrkan kommer fortsätta minska i medlemsantal eller kommer den öka någon gång? 

Vad tycker du om att svenskar anses vara väldigt sekulära men ändå använder kyrkans 

ceremonier t.ex. Dop? 

Tycker du att nödvändigtvis innebär att man är religiös om man är involverad i dessa 

ceremonier? 

Tycker du att ceremonier som involverar kyrkan har en plats i skolan t.ex. skolavslutning? 

Så, hur ser du på framtiden då, tror du att religionen kommer att finnas kvar lika starkt runt 

om i världen eller kommer den börja försvinna? 

66% ungefär av Sveriges befolkning är medlemmar i svenska kyrkan tycker du då att man kan 

kalla Sverige för ett sekulärt land? 
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Bilaga 2: 

Missivbrev 
 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Johan Nilsson och jag studerar till ämneslärare mot gymnasiet i ämnena historia och 
religionskunskap vid Umeå Universitet. Denna termin skriver jag kandidatuppsats inom 
religionskunskap där jag har för avsikt att se på sekulära tendenser och synen på religiösa traditioner 
inom Säffle kommun. För att komma över värdefull information till detta önskar jag genomföra 
intervjuer med yrkesverksamma lärare samt elever på gymnasieskolor inom kommunen. 
 
Jag vore väldigt intresserad av att genomföra en intervju med dig angående din och dina elevers 
erfarenhet och uppfattning om sekularisering i Säffle och synen på religiösa traditioner. Önskat antal 
elever skulle vara minst tre stycken samt minst en lärare. Jag beräknar att intervjun kommer att ta ca 
25-40 minuter. Tillgång till ostörd miljö under intervjun är önskvärt. Ditt deltagande kommer att vara 
anonymt. Intervjun kommer att spelas in med diktafon och materialet kommer därefter att hanteras 
konfidentiellt. Som forskare försäkrar jag även att inga uppgifter om informanter kommer att 
utlämnas. 
 
Vid frågor och funderingar, kontakta gärna mig eller min handledare: 
 
Johan Nilsson 
Tfn: 072 5123145. 
 
Handledare vid Umeå Universitet: 
Hanna Zipernovszky 
Docent 
Inst. för idé- och samhällsstudier 
hanna.zipernovszky@umu.se 
 
Jag hoppas att du vill hjälpa mig med detta. Tack på förhand! 
 
Med Vänlig Hälsning 
Johan Nilsson 

 

 

 

 

 


