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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie har till syfte att belysa om en per definition kollektivistisk institution 

som kyrkan klarar av att motstå det moderna samhällets individualistiska påtryck. För att 

kunna synliggöra detta har sju djupintervjuer genomförts med verksamma präster inom 

Svenska kyrkan med fokus på hur de upplever sin vardag i dagens tjänstebetonade samhälle. 

Studien stärker att Durkheims kollektivistiska samhälle till stor del har försvunnit i Sverige till 

förmån för det individualistiska samhället. Uppsatsen illustrerar följaktligen att även en 

institution som inte borde märka av individualisering och tjänstesamhället präglas av dessa 

processer.  

 

Utifrån respondenternas resonemang kring hur de upplever att gemen man ser på Svenska 

kyrkan visar resultatet att kyrkan präglas av rådande samhällslogik på flera plan och tvingas 

anpassa sig till denna. Svenska kyrkan utgör idag en aktör på en konkurrensutsatt marknad 

vilket medför att det individuella behovet och marknadsanpassning står i fokus. Idag krävs en 

specifik kompetens och professionalism hos prästen i bemötandet med ”kunden”. Detta är 

underbyggt av att respondenterna upplever att de recenseras och bedöms samt är medvetna 

om att minsta upplevt missnöje hos kunden kan resultera i utträde. I det individualiserade 

samhället är det fria valet centralt, därmed upplevs inte ett medlemskap i Svenska kyrkan som 

självklart. Kyrkan tvingas därför enligt respondenterna att anpassa sig efter 

individualiseringens effekter på samhället.  
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1:1 Inledning 

Idag är sannolikt religionsdebatten mer närvarande än någonsin förr (SvD, 2013). Samtidigt 

har den organiserade religionen minskat i betydelse hos individen och Svenska kyrkan 

erhåller idag långt ifrån samma auktoritet som den hade för hundra år sedan (Beckman, 

Bäckström & Petersson, 2004: 10). Fram till mitten av 1800-talet var ”kyrka och samhälle ett” 

och ingen var berättigad en utebliven relation med kyrkan. Under 1900-talet minskade 

deltagandet i organiserad kyrklig aktivitet successivt. Religionen har privatiserats allt mer och 

alternativa trosåskådningar har tillkommit (Petersson, 2000: 18). Genom samhällets 

differentiering
1
 har det blivit näst intill omöjligt för religionen att vara ”hela samhällets 

system”. Religionen blir således en organisation vid sidan av andra organisationer och tvingas 

reducera de religiösa kraven för att vara en heltäckande och påverkande samhällsfunktion. 

(Sundback, 1991: 10). Svenska kyrkan blir vidare specialister på religion (Bromander, 2003: 

13). Ett lägre intresse för organisationen är dock skadligt då Svenska kyrkans legitimitet och 

existens handlar om medlemmar. Sverige framställs som det land som är mest negativ till 

religion på grund av att det genomsyras av individualism (Forskning & Framsteg, 2011). Men 

kyrkan dör eller försvinner inte. Istället förändras den och antar nya former (SvD, 2013). 

Sverige utgör därmed ett bra exempel på ett land där staten och individen har frigjort sig från 

kyrkans auktoritet och där religionen har privatiserats i ett allt mer pluralistisk sammanhang 

(Beckman, Bäckström & Petersson, 2004: 162). Svenska kyrkan utgör idag det största 

trossamfundet i Sverige och medlemmarna utgör dess största finansiärer. Majoriteten av den 

svenska befolkningen är en del av ett kyrkligt sammanhang endast vid de stora skeendena i 

livet och deras relation är således marginell och formell (Petersson, 2000: 14-15). Dagens 

moderna tjänstesamhälle kännetecknas av att individens enskilda behov står i fokus och en 

konsumtionskultur har utvecklats ur främst individualism (Petersson, 2000: 81-82). 

Tjänstesamhällets logik understödjer denna studies problem- och fokusområde. I och med att 

Svenska kyrkans tradition, auktoritet och makt har utmattats och religionen har privatiserats är 

valet av att vara medlem i Svenska kyrkan ett sätt att välja identitet och livsstil, som 

konsument, men som konsument upplever man sig inte trogen Svenska kyrkan (SvD, 2008). 

                                                 

1 Uppkomst av skillnader inom något som först var enhetligt (monopolistiskt). i detta fall avses att 

alternativa trosåskådningar har uppkommit   
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Därmed står det enskilda behovet i centrum för konsumtion som framställts av samhällets 

karaktär av individualisering (Petersson, 2000).  

Den största delen av tidigare forskning inom religionssociologi har haft en kvantitativ 

hållning med intresse för individens religionsutövning och deltagande i religiösa aktiviteter. 

Man har inom religionssociologi främst fokuserat på individen och i vilken mån denne knyter 

an till kyrkans verksamhet. Vidare har man lagt lite fokus på relationen mellan individen och 

den religiösa organisationen (Petersson, 2000: 27). Just relationen mellan individ och kyrka 

vill denna studie belysa genom att hänvisa till att individen blir mer individualiserad och 

tjänstekrävande, vilket får effekter på Svenska kyrkans präster. Att samhället är 

individualiserat gör att Svenska kyrkan har svårt att passa in i dagens Sverige då den är 

kollektivistiskt präglad. Denna kvalitativa studie antar att kyrkans kollektivistiska prägel torde 

leda till att den är en av de sista delarna i samhället där solidariska processer ger sig till känna.  

Om individualiserade och tjänstebetonade processer präglar en institution som kyrkan måste 

det vidare betyda att utvecklingen av dessa är långt gången. För att kunna studera dessa 

processers utbredning skall fokus ligga på hur präster inom Svenska kyrkan upplever dessa 

sociala förändringar. Uppsatsen visar detta genom ett strukturellt perspektiv som tydliggör 

samhälls- processer, karaktärer och krafter. För att kunna göra detta kommer studien bland 

annat att hänvisa till ett historiskt perspektiv och ett antal förändringar i relationen mellan 

kyrka och samhälle. Min ambition är att ge en objektiv och nyanserad bild av hur verksamma 

präster upplever sin prästroll i dagens tjänstesamhälle.  

1:2 Syfte och Frågeställning  

Sociologisk forskning pekar på att processer som individualisering och tjänstebetoning 

präglar dagens Sverige (Petersson m.fl, 2000). Jag ämnar se till vilken grad dessa processer 

har penetrerat det moderna svenska samhället. Syftet med denna kvalitativa studie är att 

belysa om en per definition kollektivistisk institution som kyrkan klarar av att motstå det 

moderna tjänstesamhällets individualistiska tryck. Studien, som består av sju intervjuer med 

präster verksamma inom Svenska kyrkan ska illustrera om de anställda prästerna upplever att 

de blivit en del av dagens tjänstesamhälle eller om deras verksamhet förblivit oberörd trots 

dessa monumentala samhällsskiftningar. Studien bedrivs i relation och med hänvisning till 

teorier och tidigare forskning om individualisering och tjänstesamhället. 

Utifrån uppsatsens syfte är studiens frågeställning: Genomsyrar tjänstesamhället dagens 
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Sverige så totalt att även institutioner som Svenska kyrkan som historiskt sett varit immun 

från konsumentpåverkan där tjänster skall erbjudas nu tvingas anpassa sig till denna nya 

verklighet? Respondenternas svar från intervjuerna kopplat till studiens syfte ligger till grund 

för att besvara frågeställningen och vidare visa att tjänstesamhället präglar även kyrkan.  

1:3 Begreppsdefinition 

1:3:1 Sekularisering 

En central fråga inom religionssociologi har kommit att beröra sekularisering 

(Gustafsson.1997: 20). Definitionen av sekularisering varierar men en utpräglad 

sekulariseringsteori innefattas av en tillbakaträngning av organiserad religionsutövning i det 

moderna samhället (Putnam, 2000: 71). Detta innebär att religiösa institutioner tappar makt 

och inflytande och blir undanskjutna till samhällets periferi. Processen innefattas även av att 

individen deltar mindre i religiösa institutioners organiserade verksamhet. Religionen får 

således en mindre betydelse i individens liv och på sikt kommer den att försvinna som socialt 

fenomen (Petersson, 2000: 26). På senare tid har forskare konstaterat en ökande individuell 

sekularisering där individer i mindre utsträckning deltar i kyrkliga handlingar eller tror på 

Gud. (Hagevi, 2009: 63). Detta är dock inte fallet då Svenska kyrkan försätter att verka trots 

strukturella och kulturella samhällsförändringar. Trots detta har jag valt att använda begreppet 

sekularisering då fördelen med detta jämfört med exempelvis begreppet ”religiös förändring” 

är att det syftar till att religionens traditionella och obesvarade relevans i samhället minskar då 

samhället genomgår en moderniseringsprocess (Sundback, 1991: 9). 

1:3:2 Kyrka 

Begreppet ”kyrka” kan ha flera innebörder, alltifrån en uppsamlingsplats där människor 

samlas till gudstjänst men även en gemenskap av kristna (Petersson, 2000: 44). Ordet kyrka 

betyder egentligen något som tillhör Herren (Kristianstadsbladet, 2013). Även fast kyrkan 

idag har många likheter med andra samhällsorganisationer (Petersson, 2000: 45) definieras 

kyrka som social institution med hänvisning till att Weber definierar kyrka som en institution 

(Petersson, 2000: 28). Utifrån min subjektiva uppfattning innebär en kyrka en föreställning 

om gemenskap som står för och värnar om gemensamma värden. Detta sker i samhällets 

offentliga rum då kyrkan tillämpar sina trosföreställningar om andlighet och andra religiösa 
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aktiviteter. I uppsatsen kommer ”kyrka” att användas som ett substitut för ”Svenska kyrkan” i 

avsikt att underlätta för läsaren. 

1:4 Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till att endast se till Svenska kyrkan som religiöst samfund trots att 

det i Sverige föreligger ett stort utbud av alternativa trossamfund och kyrkor som i vissa fall 

ökar i medlemsantal (Gustafsson, 1997). Detta val av avgränsning grundar sig i att Svenska 

kyrkan fortfarande utgör det största trossamfundet i Sverige. Svenska kyrkan stoltserar med 

en lång historia som statskyrka vilket gör att den som samhällsinstitution skiljer den sig från 

övriga då den har en särskild historia och arv som kan påverka den (Petersson, 2000: 14-15). 

Det föreligger intressant forskning med fokus på religiös trosutövning i andra länder än 

Sverige men med hänvisning till att Sveriges situation är säregen i sekulariseringen och skiljer 

sig från exempelvis USA där religionsutövandet inte har tappat lika mycket (Gustafsson, 

1997) har studiens avgränsats till att utgöra ett Sverigespecifikt fall. Jag har alltså valt att 

referera främst till svensk forskning då denna bidrar mest till min studie. Jag har även valt att 

avgränsa mig till Stockholm stift och intervjuat verksamma präster inom förortsförsamlingar. 

Detta gör att den begränsade generalisering som kan göras utifrån resultatet inte kan 

generaliseras till hela landet. Anledningen till denna avgränsning är att religionsutövningen 

och kyrkans roll skiljer sig mellan storstad och landsbygd (Sundback: 1991). Jag har 

uppmärksammat att det föreligger olika könsdominerande hållningar i prästämbetet då jag 

sökt på landsbyggdförsamlingar. I Stockholmsområdet är prästämbetet kvinnodominerat till 

skillnad från landsbygden där fler män än kvinnor är verksamma. 

Studien innehåller bara begränsad statistik över svenskars religiösa vanor, vilket annars är 

vanligt förekommande i religionssociologiska studier. Detta är en avgränsning som bygger på 

att det föreligger många aspekter av religionsutövning och varderas nedgångsfrekvens skiljer 

sig åt. Det skulle därmed vara svårt att urskilja att vardera fälts nedgångsfrekvens är ett 

resultat av ett mer individualiserat och tjänstebetonat samhälle. Att sekularisering bidrar till 

mindre organiserad religionsutövning är vetenskapligt belagt (Beckman, Bäckström & 

Petersson, 2004: 10-11) och jag går därför inte in på hur utövningsstatistiken ser ut inom 

vartdera fält av religionsutövning såsom dop, gudstjänst och konfirmation.  
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2:1 Teori & Tidigare forskning 

Under seklernas lopp har religionen förändrats och tappat legitimitet. Emile Durkheim och 

Karl Marx menade båda att religionens betydelse var en funktion av samhällets struktur 

(Sundback, 1991: 8). Durkheim (1997) menade att det kollektivistiska samhället (mekanisk 

solidaritet) med tiden ersätts av det individualistiska samhället (organisk solidaritet) vilket 

medför att de sociala banden tunnas ut och försvinner. Det kollektivistiska samhället 

karaktäriseras av en gemenskap och att alla individer är bundna till varandra där gemensamma 

(homogena) värden samt det kollektivistiska behovet är mest centralt. Det individualistiska 

samhället å andra sidan, karaktäriseras av att man upplever en samhörighet för att man 

behöver något från någon annan exempelvis man kan inte odla sin egen mat därmed vänder 

jag mig till någon som kan framställa mat (tjänst). Organisk solidaritet baseras därmed på 

individuella (heterogena) behov och värden där materiella ting är viktigare än sociala band.  

Marx´s (1985) framträdande teori om materialistisk historieuppfattning redovisar en tes om att 

arbetets form, logik och villkor bestämmer och avgör hur individen handlar, agerar och 

tänker. Teorin hänför till begreppet produktionsförhållande, där epoken karaktäriseras av de 

former som produktionen sker under. Dessa klassiska teorier underbygger vidare teori och 

tidigare forskning i studien för att studera den del av samhället som borde vara en av de mest 

immuna mot individualism och dagens tjänstebetonade produktionsförhållande, det vill säga 

Svenska kyrkan. Det är viktigt att poängtera att den teori och forskning som hänförs i studien 

inte är allmängiltig utan dessa är anpassade till ”Svenska kyrkans fall” där det minskade 

engagemanget är mer markant än i andra länder såsom ex. USA (Sundback, m.fl. 1999). 

Putnam (2000) menar dock att samhällsengagemanget har minskat avsevärt även i USA. 

2:2 Teori 

2:2:1 Individualisering 

Begreppet individualisering beskriver enligt Beck och Beck-Gernsheim (2002) en strukturell, 

sociologisk omvandling av sociala institutioner och förhållandet mellan individ i samhället. 

Den europeiska moderniseringsprocessen från industrisamhället har friat individen från 

inskrivna roller och underminerat traditionella värden såsom religionsutövning (Beck & 

Beck- Gernsheim, 2002: 202). Beck och Gernsheim (2002) visar att individualisering är ett 
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strukturellt karaktärsdrag hos mycket differentierade samhällen. Becks och Beck-Gernsheims 

(2002) teori syftar till att individualiseringen leder till ett samhälle karaktäriserat av en ”gör 

det själv” mentalitet och egen kontroll inom flera samhällsområden (Beck & Beck- 

Gernsheim, 2002: 22). I enlighet med Petersson (2000) menar Beck och Beck- Gernsheim 

(2002: 22) att individen kommer genom individualiseringen att lämna industrisamhällets 

karaktärsdrag. I dag ska man som individ skapa sig själv (självuppfyllelse) och det är upp till 

dig själv att bereda vägen för att forma sin egen livssituation- ”pengar betyder dina egna 

pengar, utrymme betyder ditt eget utrymme”. I det moderna samhället ska individen skapa ett 

bra leverne för en själv och ta ställning i olika val.  Beck och Beck- Gernsheim (2002: 22-23) 

menar att idag måste individen till och med välja Gud. Människans strävan efter mening 

karakteriseras av självförverkligande och ett oavbrutet letande efter berikande innebörd för att 

skapa ett bra liv för en själv och inte för andra (Beck & Beck- Gernsheim, 2002: 4.). Becks 

”Risk biography” innefattas av att det är upp till individen själv att skapa innehåll och mening 

i livet och leder dessa val till problem är detta problem ens eget och inte kollektivets (Beck & 

Beck- Gernsheim, 2002: 3.). Författarna menar att även traditionella beteenden och 

handlingar skall väljas, definieras och övervägas med andra alternativ(Beck & Beck- 

Gernsheim, 2002: 27). Beck och Beck-Gernsheim (2002) menar att modernismens samhälle 

inte är förutbestämt och individualismen ersätter traditionella särdrag som tidigare uppfattats 

självklara. Ett samhälle baserat på val är vidare väl etablerat i Sverige idag. Detta nya 

samhälle relateras till en uppskattning och gradering av upplevelser och minskad 

plikttrogenhet. Epoken karaktäriseras av tendenser till en ökad värdering av individuell 

integritet och individens fria val. Det fria valet påverkar individens livsåskådning genom att 

de många valmöjligheterna betvingar individen till val och att själv forma hur man ser på 

världen och således sin livsåskådning. (Beckman, Bäckström & Petersson, 2004: 34). 

Individen omprövar idag sin tillhörighet i organisationer och att bara för att man har blivit 

medlem en gång i tiden är det inte en självklarhet att man fortsätter vara det. Människan har 

blivit en väljande varelse (Bromander, 2003: 12). Idag utgör det individuella valet ett allt 

större utrymme där konsumtionen har blivit allt mer betydelsefull för människors identitet 

(Beckman, Bäckström & Petersson, 2004: 9).   

 

Individualiseringen ger ökad makt och beslutsamhet till individen på bekostnad av 

kollektivets. Individen lever idag friare och skall välja de gemenskaper och sammanhang de 

vill ingå i och begära utträde då de vill (Bjereld & Demker, 2005). Putnam (2000) menar att 

samhället ständigt ligger i krig med individualismen och gör att varje medborgare blir 
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benägen att isolera sig från massan (Putnam, 2000: 24). De handlingar och aktiviteter som 

sjunkit långsammast är oftast de man gör individuellt det vill säga bortfallet i engagemanget 

är större ju mer aktiviteten är beroende av att andra också utför den. Nedgången i engagemang 

är djupare ju intensivare engagemanget har varit/är (Putnam, 2000: 47).  

Petersson (2000: 29) menar att det inom Svenska kyrkan finns två rörelseriktningar, den första 

är en effekt av ökad rationalisering och byråkratisering och den andra av avregleringar och 

ökad frivillighet i det pluralistiska samhället. Dessa två samarbetar så att det bildas en 

konkurrenssituation. Detta medför att Svenska kyrkan ska anpassas och verkar efter 

marknadens krav och behov och mindre till den ursprungliga ideologin och historien. När den 

religiösa marknaden gick från att vara monopol (endast Svenska kyrkan) till att bli pluralistisk 

innebär det att medverkandet i Svenska kyrkan blir mindre självklar och mer frivillig. Därmed 

måste Svenska kyrkan marknadsföra sig själv och inte bara stödja sig på sin egen auktoritet. 

Svenska kyrkan ska ”säljas” till sina kunder/konsumenter. Svenska kyrkan agerar på en 

konkurrerande marknad och dess aktiviteter/handlingar blir varor som ska konsumeras och 

framstå som attraktiva. Nu ska man se till resultat och överlevnad vilket leder till en 

rationalisering som leder fram till en byråkratisk utveckling. Här kommer det krävas en 

specifik kompetens, ledarskap och mindre utbildning. Här kommer Svenska kyrkans ekonomi 

sättas i fokus och medlemmarnas sammanlagda summa av kyrkoavgift blir allt viktigare. 

Således kommer pluralismen ge effekt och påverka Svenska kyrkans produkt (innehåll) i och 

med att de ska tillfredsställa individens behov, preferenser och önskemål. De religiösa 

institutionernas individanpassning kan uppfattas som en marknadsanpassning (Petersson, 

2000: 29-30) 

2:3 Tidigare forskning 

2:3:1 Religion och produktion i Sverige 

Tidigare forskning visar att sekulariseringen inom kyrkan är redan en lång gången process. 

Petersson (2000: 7) hävdar bland annat att år 1862 påbörjades en process som betytt att 

kyrkan innefattats av ett mindre formellt inflytande. 140 år senare, år 2000 förändrades den 

formella relationen mellan staten och Svenska kyrkan och de separerades (uppskattas vara den 

största förändringen) (Petersson, 2000: 17). Petersson (2000: 14) menar att 

relationsförändringen 2000 mellan Svenska kyrkan och staten har bidragit till att 

utträdesfrekvensen har ökat kraftigt. En förändring som direkt berörde den enskilda individen 
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var att kyrkoskatten ersattes av en kyrkoavgift. Svenska kyrkan behöver alltså efter år 2000 

skapa egna inkomster eller som Petersson menar ”tillverka” en produkt. Bromander (2003: 

18) menar att ”skilsmässan” år 2000 mellan Svenska kyrkan och staten bidrog till att 

medlemskapet inte uppfattas lika formellt och det därmed blir det lättare att begära utträde. 

Beckman, Bäckström och Petersson (2004: 13) anser att de relationsförändringar som nu 

beskrivits är förknippade med de allmängiltiga samhälls-och värderingsförändringar som 

försiggått (Beckman, Bäckström & Petersson, 2004: 13) 

Beckman, Bäckström och Petersson (2004: 13) menar att religionen i Sverige har varit 

involverad i bland annat två grundläggande och utsträckande processer i samhället. Den första 

gäller en fullbordad epok av industrisamhället där religionen har privatiserats. Den andra 

innefattas av framväxten av ett nytt tjänstesamhälle i senmodern tid där religionen håller på 

att sugas in i tankar om individuella och sociala samhällsbehov. Benämningen tjänstesamhälle 

uppkommer beroende på befolkningens huvudsysselsättning. I 2000-talets Sverige är cirka 80 

procent verksamma inom tjänstesektorn, där arbetsuppgiften främst innefattas av att lösa 

andra människors problem (Beckman, Bäckström & Petersson, 2004: 21). 

Förändringsprocessen avseende samhällets huvudsysselsättning har således utspelats jämsides 

med förändringen från jordbruks- genom industri- till tjänstesamhället där vi idag befinner oss 

i (Petersson, 2000: 18). Samhällets inbyggda logik är därmed förknippad med utvecklingen 

från agrar- till industri- och till dagens tjänstesamhälle (Petersson, 2000: 33). Petersson (2000: 

60) menar att var och en av dessa samhällstyper innefattas av sitt eget funktionella mönster 

och logik för sin struktur, organisation, system och villkor. Jordbrukssamhällets logik 

värdesatte trygghet, stabilitet och familjesammanhållning och utgjorde ett enhetligt samhälle. 

Dessa värden legitimerades av kyrkan som således förmedlade dem. I industrisamhället 

flyttades arbetsplatsen och produktionsfunktionen från hemmet till fabriken (familjen 

splittrades) och samhället karaktäriserades av kollektivism. Man utvecklade skilda, 

individuella mönster och spenderade mer tid ifrån familjen och mer tid inom andra sociala 

organisationer. Här växte tanken om individualisering genom att samhället tog över allt mer 

och sedermera blev individen mer oberoende. Kollektivismen inom industrisamhället la 

grunden för tjänstesamhällets individualism. Utvecklingen inom kyrkan under denna tid 

reflekterar även samhällsutveckling. Industrisamhällets logik och normer byggde på materiell 

välfärd, social trygghet och kollektivism. Genom en markering av individuella behov i 

kontrast till kollektiva lösningar och standardisering uppkom tjänstesamhället. Här uppkom 

nya former av arbetsformer. Tjänstesektorn kan indelas i tjänsteproduktion och dess tjänster 
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styrs till konsumenten och en annan typ av kompetens efterfrågas. Här står den enskilde 

individens unika behov i fokus och kvalitetsbedömningen är beroende av kundens subjektiva 

upplevelse av tjänsten (Petersson, 2000: 58-69). I tjänstesamhället går således individen och 

dess behov före kollektivets (Durkheim, 1997). Kollektiva, homogena lösningar kompenseras 

med individualiserade och pluralistiska och dessa samhällsförändringar har bidragit till att 

relationen mellan individ och kyrka har reformerats (Petersson, 2000: 58-69). Individens 

livsåskådning har blivit allt mer individualiserad och privatiserad genom att nya 

värderingssystem uppkommit genom vilka social gemenskap minskar i betydelse för att 

ersättas av individuell frihet (Petersson, 2000: 79-80). Petersson (2000: 79-80) menar att det 

moderna samhällets konsumtionskultur ”allt går att konsumeras” har utvecklats ur rationalitet 

och individualism. Här kan man identifiera frihet och enskilda val och denna utveckling har 

således urholkat den traditionella religionens roll som de sociala värdenas ombud. Petersson 

(2000: 81-82) menar att religionen har blivit en konsumtionsvara som följaktligen har 

förändrat relationen till kyrkan.  

Bromander menar att (2003: 16-17) Svenska kyrkan har problem med att den inte är en social 

aktör med klara gränser samt att dess uppfattande identitet skiljer sig mellan individer. 

Kyrkan har följaktligen gått och blivit en differentierad aktör vid sidan av andra. Svenska 

kyrkan har under 140 år utvecklats från att bära en monopolistisk, officiellt sammanhållande 

och interagerad funktion i samhället, till att erhålla en halvofficiell frivillig 

organisationsfunktion som utövar konkurrensutsatt verksamhet på tros- och 

livsåskådningsfältet i en avreglerad religiös marknadsekonomi (Beckman, Bäckström & 

Petersson, 2004: 33). Samtliga organisationer i Sverige har varit tvungna att anpassa sig till 

tjänstesamhällets villkor och logik och likaså har Svenska kyrkan utvecklats till en 

professionell tjänsteproducerande verksamhet (Beckman, Bäckström & Petersson, 2004: 33). 

Utifrån ett tjänsteperspektiv tillhandahåller kyrkan därför olika former av tjänster (Beckman, 

Bäckström & Petersson, 2004: 73-74).  

2:3:2 Privat Religion 

Tidigare forskning visar att i utvecklingen av en mer individcentrerad bildning är fenomenen 

”privat religion” eller den ”osynliga religionen” allt mer vanligt förekommande enligt 

Sundback (1991: 3). Dessa syftar till att individer finner olika sätt att närma sig och söka svar 

från religionen från religion som inte utövas i kollektiva och offentliga aktiviteter 

(Gustafsson, 1997: 12). Privat religiositet innebär alltså att den religiösa utövningen sker i det 
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enskilda och privata livet.  Idag vill vissa religionssociologer hellre tala om en religiös 

förändring än en sekulariseringsprocess. De syftar till att främst den traditionella formen av 

institutionell religionsutövning som försvinner men att nya former uppkommer och ersätter 

dessa (Petersson, 2000: 26). Därmed försvinner inte religionen som klassiska sociologer 

menade. Man vill alltså finna sin egen religiösa inriktning och inte genom att söka sig till 

organiserad kyrklig verksamhet. Detta är ofta vanligt då individen relaterar institutionell 

religion med något negativt eller tror att andra kommer uppleva det negativt (Petersson, 

2000). 

Valfrihet i sammankoppling med religiös pluralism har bidragit till vad som brukar kallas 

smörgårdsbordsteologi, det vill säga att fler och fler människor plockar och väljer delar från 

olika religioner som brukar kallas. Sedermera skapas individuella/personliga kombinationer 

av religion vilket gör att den idag anses vara en privatsak i Sverige som inte kräver 

organiserat engagemang (Gustavsson, 1997).  

2:3:3 Tjänstefunktion 

Utifrån tidigare forskning kan man urskilja att den mest betydande förändringen för religionen 

sker då den traditionella gemenskapen tappar i betydelse. Då religionen byggs upp av en 

kollektiv gemenskap och relationer leder en modernisering till att de strukturella 

förutsättningarna för den traditionella religionen raderas genom att kyrkans maktinnehav 

försvunnit succesivt (Sundback, 1991: 10). Svenska kyrkans strävan efter att upprätthålla en 

kontakt och relation med en stor del av befolkningen har blivit allt svårare att upprätthålla 

genom att den gått miste om sin maktposition i samhället (Sundback, 1991: 145). 

En studie Jonas Bromander genomfört beträffande vilka processer som leder till att individer 

väljer att gå ur svenska kyrkan visar på tre huvudresultat samt en mängd mönster. För det 

första är handlingen att faktiskt begära utträde baserad på en lång tankeprocess och för det 

andra ett resultat av en minskad kyrkolojalitet. För det tredje tyder resultatet på att den långa 

processen för att lämna kyrkan avslutas med en uppenbarelse av en ekonomisk medvetenhet 

om vad kyrkoavgiften innebär (Bromander, 2003: 7). Bromander menar att 

relationsförändringen 2000 ledde till teologiska och ekonomiska utmaningar. På det 

teologiska planet blev effekten en försvagning i relationen mellan kyrka och dess medlemmar. 

Rent ekonomiskt innebär utträden reella konsekvenser i bedrivandet av kyrkoordningens 

verksamhet (Bromander, 2003: 9). 
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(Sundback (1991: 5) menar att den lutherska kyrkan och därmed den Svenska kyrkan är 

mycket tolerant då det kommer till medlemmarnas individuella ståndpunkt beträffande deras 

troshållning och trosuppfattning. Studier påvisar att ett traditionsargument är det viktigaste 

motivet för att låta döpa barn (39 %) (Beckman, Bäckström & Petersson, 2004: 61). Idag 

handlar det inte längre om den rättframma gudstron utan om en gemenskap utifrån ett 

kulturellt traditionsperspektiv (Beckman, Bäckström & Petersson, 2004: 68). Beckman, 

Bäckström och Petersson, (2004: 88) menar att den betryggande anknytningen och känsla av 

sammanhang som ett medlemskap i Svenska kyrkan ger vill individen inte vara utan, till 

skillnad från Putnam (2000) som menar att man vill idag bara betala en avgift och inte närvara 

(Putnam, 2000: 75-76). Personmöten i samband med Svenska kyrkans tjänster erhåller en stor 

relevans för kvalitetsbedömningen (Beckman, Bäckström & Petersson, 2004: 79). Tendensen 

av utträdena är en indikator på förändring i svenska kyrkans identitet (Bromander, 2003: 3). 

Sundback (1991: 59) menar genom att den lutherska folkkyrkan (som svenska kyrkan tillhör) 

har utvecklat en mycket liberal och tolerant syn på tro och religion samt att genom flitiga 

försök att anpassa sig till de krav som uppkommer med samhällsutvecklingen har kyrkans 

identitet förändrats mycket. Det som har beskrivits i detta avsnitt är sedermera indikatorer på 

att Svenska kyrkan erhåller en tjänstefunktion i dagens Sverige. Här vägs kostnad mot det 

man får och hur individen blir bemött på en pluralistisk och konkurrerande marknad är 

centralt.   

2:3:4 Tjänsterelation utifrån ett Konsument-producent perspektiv 

Beckmans, Bäckströms och Peterssons (2004: 139) forskning visar att utvecklingen fram till 

2000-talets tjänstesamhälle bidrog till att den enskilde individen tydligare trädde fram i det 

svenska samhället men som konsument snarare än medborgare och den faktiska valfriheten 

förblivit obegränsad. Således har Svenska kyrkans auktoritet ersatts av individens. I de flesta 

fallen väljer inte individen den traditionella religiösa trosuppfattningen och utövningen då 

både Svenska kyrkan och kärnan i tron den representerar ses som valbara. Detta påverkar 

Svenska kyrkans grundförutsättning. För att bemöta detta måste Svenska kyrkan konkurrera 

och visa varför man skall välja dem. Förändringsprocessen har även inneburit att livsvalen har 

baserats på upplevelse och egennytta och inte tradition och etiska värden (Beckman, 

Bäckström & Petersson, 2004: 139). Att livsvalen är baserat på egennytta går vidare emot 

tidigare forskning där möjlighet till kyrklig vigsel och dop utgör centrala aspekter för en 

relation till Svenska kyrkan (Petersson, 2000). Ur Svenska kyrkans perspektiv menar 

Petersson (2000) att religiösa ceremonier såsom dop och bröllop kan ses som tjänster vars 
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uppgift är att bidra med exempel mening, sammanhang och trygghet.  

Beckman, Bäckström och Petersson (2004: 38) menar att många ser behovsanpassningen och 

den ökande andelen av teologisk pluralism som en fara mot den kyrkliga identiteten och en 

avgränsning från den traditionella kristna teologin. Det föreligger en spänning mellan att rätta 

sig efter ”konsumenternas” behov eller att behålla en standardiserad verksamhet och den 

traditionella relationen mellan kyrkans och dess medlemmar. Putnam (2000) menar att den 

nya generationen ser sig själv som konsumenter istället för medborgare och denna 

beteendeförändring bidrar till att man idag utför hellre en aktivitet själv (Putnam, 2000: 54). 

 3:1 Metod 

Min uppsats baseras på en kvalitativ metod då studien hänförs i enlighet med Ahrne och 

Svensson (2011) till datainsamling i form av djupintervjuer med sju respondenter och söker 

en mer djupgående förståelse för om tjänstesamhällets karaktär präglar kyrkan. Studien 

analyserar prästernas resonemang och upplevelser kring individens val att lämna Svenska 

kyrkan samt hur respondenterna upplever att ”gemene man” ser på organisationen idag. Detta 

val är baserat på att ett kvalitativt förhållningssätt möjliggör en flexibel forskningsprocess och 

närmare kontakt med studiens respondenter (Ahrne & Svensson, 2011: 17). Genom att 

analysera det insamlade materialet från intervjuerna och koppla det till ett teoretiskt underlag 

har jag kunnat besvara studiens frågeställning och uppfylla dess syfte. Denna studie ska bidra 

med en djupare förståelse för prästers upplevelse av ett tjänstebetonat samhället. Därmed är 

en kvalitativ studie ett föredra (då respondenterna kan ge utryck för detta i djupintervjuerna 

(Creswell, 2013: 155). Det insamlade datamaterialet har kodats om till teman för att 

frambringa essensen i analysen. Dessa teman analyseras med utvalda, relevanta sociologiska 

teorier. Denna studie har föranletts av en deduktiv studieprocess då teori har generat relevant 

underlag för insamlingen av datamaterial. Intervjufrågorna som underbyggts av teori har 

utfallit i teman och därefter ett resultat (Bryman, 2008: 26-27). Studien är av fenomenologisk 

och etnografisk karaktär då den studerar individens upplevelse kring fenomenet ”tjänste- och 

konsumtionssamhälle” och studerar en grupp individer med gemensamma värderingar och 

kultur. Genom att studera och beskriva hur flera respondenter upplever detta och hur deras 

erfarenheter ser ut har återkommande särdrag kunnat urskiljas (Creswell, 2013: 76-91). 
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Vidare kan en begränsad generalisering göras utifrån de tolkningar och erfarenheter prästerna 

har upplevt och beskrivit under intervjuerna. Dessa utgår i teman för analysen som 

strukturerar studien (Creswell, 2013: 193). För att urskilja kärnan i respondenternas 

upplevelse och tolkning av fenomenet vänder jag mig till respondenter som upplevt detta, 

(Creswell, 2013: 76) i detta fall präster. 

3:2 Förförståelse 

Som forskare tar man vissa saker för givet då man erhåller en förförståelse om fältet som man 

tar i anspråk då man tolkar fenomenet. Således är det omöjligt att bortse ifrån detta då man 

forskar och är en del av samma verklighet och har en förståelse underbyggd av sin 

vardagsförståelse (Aspers, 2007: 38). Min familj är nära vänner med en familj där båda 

parterna är verksamma inom Svenska kyrkan (den ena som legitimerad präst). Således har jag 

deltagit diskussioner under middagar då man diskuterat problematiken kring Svenska kyrkans 

anpassning samt prästernas uppfattning av hur individer ser på kyrkan. Jag tillhör den kategori 

av människor som i forskningskretsar benämns den ”gemene mannen” utifrån individens 

(livs)relation till Svenska kyrkan (Beckman, Bäckström & Persson, 2004: 44). Jag besöker 

Svenska kyrkan vid de stora skeendena i livet och vid första advent. Jag erhåller alltså ingen 

nära förbindelse med Svenska kyrkan men jag är medlem. Därmed har jag en förståelse för de 

värden och den eventuella irrelevans som individer kan uppleva hos Svenska kyrkan. I 

studieprocessen har det delvis varit svårt att förhålla sig helt objektiv och okritisk då jag är 

medveten om att prästerna representerar och skall företräda en organisation som individen har 

en viss bild av, och därmed kan ge de svar de tror att de förväntas svara (dvs. det som är 

förenligt med den kristna läran) och eventuellt ex. framstå som mycket öppna, överseende och 

kritiklös till saker och ting. Jag studerade även präster i min B-uppsats dock med fokus på 

deras syn på dess ledarroll och auktoritet i samhället och församlingen. I samband med detta 

fick jag kännedom om denna möjliga problematik. Denna besvärlighet har vid några enstaka 

tillfällen i c-uppsatsens intervjusituationer lett till följdfrågor för att få mer konkreta svar. Det 

har även varit relativt svårt att bortse ifrån att jag själv uppskattar det kyrkliga rummet och 

Svenska kyrkans verksamhet och anser att det är synd och delvis sorgligt att dess verksamhet 

tappar mark i samhället. Annars har jag försökt bortse från förförståelse genom ”bracketing” 

det vill säga att man i egenskap av forskare försöker bortse från sin förförståelse om fältet i 

syfte att tolka och förstå utifrån ett nytt objektivt perspektiv (Creswell, 2013: 83). Jag är 

medveten om att min förförståelse finns och hur den kan påverka tolkningen av analysen av 
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datamaterialet. Jag har försökt att hålla ett opartiskt förhållningssätt genom att undvika 

ledande frågor. Detta för att respondenterna inte skall svara som jag ”vill” att de ska svara för 

att möjliggöra att nya och intressanta aspekter av tjänste- och konsumtionssamhället tas upp 

(Aspers, 2007: 37-38). Jag har alltså försökt undvika svar och tankar som stödjer och bygger 

på min förförståelse för att åskådliggöra prästernas subjektiva perspektiv. 

3:3 Urval 

Studiens syfte är få en djupgående förståelse för om präster upplever att dagens 

tjänstesamhälle även genomsyrar Svenska kyrkan så att de tvingas anpassa sig till 

konsumenternas efterfrågan. Därmed är ett urvalskriterium att respondenten ska vara 

legitimerad och verksam präst inom Svenska kyrkan. För att kunna identifiera gemensamma 

erfarenheter och upplevelser av fenomenet ska samtliga respondenter inom urvalsramen haft 

möjlighet att uppleva detta. För att kunna finna gemensamma och åtskiljande tankar, åsikter, 

erfarenheter och teman var det viktigt att samtliga respondenter innehar samma position och 

roll inom organisationen så att de ser aspekter från samma synvinkel och utifrån liknade 

förutsättningar (Creswell, 2013: 150). En avgränsning var att studien skulle behandla och 

studera präster verksamma inom Stockholms stift (skilda församlingar) och därmed utgjorde 

detta ett ytligare urvalskriterium. Jag fick via en personlig kontakt en lista på verksamma 

präster inom Stockholms stift som denne person ansåg skulle vara intressanta och relevanta att 

intervjua utifrån studiens syfte och i vilka stift de var verksamma i. Jag kontaktade tre av 

dessa och de resterande fyra respondenterna genom att söka på internet via Svenska kyrkans 

hemsida där jag sökte på olika församlingar inom Stockholms stift.  Två av dessa hade jag 

mött i samband med bekantas dop och definierade dessa som potentiella respondenter för min 

studie och därefter tog jag kontakt med dessa. Kartläggningen av respondenterna kan 

betraktas som ett bekvämlighetsurval då jag utifrån respondenternas tillgänglighet och 

egenskap av präst kontaktade ett antal personer som ”uppfyllde” vissa definierade egenskaper 

(Bryman, 2008: 194). Respondenterna togs kontakt med via mail i avsikt att beskriva deras 

subjektiva upplevelse av det ökade utträdet ur Svenska kyrkan. Jag kontaktade sammanlagt 

åtta präster och fick positivt gensvar av sju av dessa då de upplevde studiens fokusområde 

som intressant. En av dessa åtta tackade nej. Valet att inte ta kontakt med samtliga potentiella 

respondenter på min bekants lista var baserat på att flera av dessa var verksamma inom 

samma församling. Därmed upplevde jag risken för att respondenternas upplevelser skulle 

vara lika som för stor. Om jag skulle använda hela listan skulle detta problem bli mer 
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märkbart. Problematiken kring bekvämlighetsurval är svårigheten kring generaliserbarhet av 

resultatet då man inte kan försäkra läsaren om att stickprovet representerar populationen inom 

urvalsramen (Bryman, 2008: 194). Dock är inte den kvalitativa studiens syfte att den skall 

representera populationen utan bidra med djupare förståelse av prästernas subjektiva 

upplevelse av det ökade utträdet (Bryman, 2008: 169) 

I början av studieprocessen hade jag tänkt intervjua 6 präster och två individer som begärt 

utträde ur Svenska kyrkan (dessa två intervjuades bara för att få en bild över varför individer 

lämnat Svenska kyrkan). Då jag hade gått igenom mitt datamaterial och börjat min kodning 

för att urskilja teman beslöt jag mig för att kontakta en ytligare präst för att komma något 

närmare en mättnad (man får inte ut något nytt av datainsamlingen utan upplever att 

berättelser och tolkningar återkommer) men främst för att kunna besvara min frågeställning 

och urskilja återkommande teman. I en fenomenologisk studie rekommenderas att man utför 

intervjuer med tre till tio deltagare (Creswell, 2013: 157). Därmed upplever jag att antalet 

respondenter i denna studie är tillräckligt 

Mitt urval utifrån en variationsaspekt utgörs av intervjuer med fyra kvinnliga präster och tre 

manliga. Inom Stockholms stift är prästämbetet något överrepresenterat av kvinnor och 

manliga präster är en krympande minoritetsgrupp (Kyrkans tidning, 2009).  

3:4 Tillvägagångssätt  

Jag valde att använda en semistrukturerad intervjuguide under de sju intervjutillfällena (se 

bilaga 1). Detta val grundade sig i att jag ville att intervjupersonen skulle ha möjlighet att 

svara med stor frihet, flexibilitet och öppenhet (Bryman, 2008: 415). Jag förstod under första 

intervjun att detta var en bra metod då frågorna i en semistrukturerad intervju inte behöver 

komma i samma ordning (Bryman, 2008: 415). När respondenten anknöt till ett annat tema 

som intervjun skulle behandla i en senare fråga ställde jag den frågan direkt efter för att få ett 

mer djupgående och utvecklande svar. En möjlig upplevd begränsning för läsaren i 

intervjuguiden är att den kan visa tendenser på ”ledande” frågor till studiens fokusområde (se 

bilaga 1). Jag upplever inte att detta har gett konsekvenser på respondenternas svar eller 

bidragit till s.k. intervjueffekter. Att vara mer öppen är något jag skall tänka mer på till 

nästkommande studier, då det är svårt att veta vad detta ger för eventuella konsekvenser. Jag 

har följaktligen försökt hålla en distans och neutralitet för att minimera min medverkan under 

intervjuerna (Ahrne & Svensson, 2011: 21). I en semistrukturerad intervju finns även 

http://www.kyrkanstidning/
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möjlighet till frågor som inte ingår i intervjuguiden (Bryman, 2008: 415). Jag anser att detta 

var det bästa valet för att kunna uppnå mitt syfte då jag vill ha intervjupersonens subjektiva 

upplevelse och för att vidare kunna tolka deras svar. Intervjuformatet lämnar vidare utrymme 

för respondenten att ta upp teman och aspekter denne själv anser viktiga och relevanta för 

fokusområdet (Bryman, 2008: 415) Den semistrukturerade intervjuguiden var utformad med 

hänvisning till intervjuer med två personer som lämnat Svenska kyrkan, teorier, tidigare 

forskning beträffande kyrkans position och roll som samhällsaktör idag och artiklar jag hade 

tagit del av innan intervjutillfällena. Den lästa och relevanta litteraturen och förintervjuerna 

skapade teman med underfrågor i intervjuguiden som intervjun sedan utgick ifrån. De två 

intervjuerna med individer som begärt utträde ur Svenska kyrkan var bra då jag ville få mer 

kunskap om motiv, eventuellt missnöje och upplevd (ir)relevans för organisationen. Utifrån 

Brymans (2008: 258-259) definition skulle jag inte kalla dessa intervjuer för en förstudie och 

de behandlas inte i analysen utan de genomfördes med en semistrukturerad intervjuguide och 

syftade till att underbygga frågorna vid de senare intervjutillfällena.  Intervjuerna med 

prästerna tog mellan en timme och en och en halv timme. Den första respondenten bad om att 

få intervjufrågorna i förväg då denne menade att personen i fråga lätt ”svävar iväg” i svaren 

då prästen blivit intervjuad förut. Då jag träffade personen var denne glad över att frågorna 

hade skickats i förväg då de var enligt respondenten öppna, breda och relativt svåra och denne 

hade haft chans att tänka igenom svaren. Jag tog till mig detta och skickade frågorna vid nästa 

intervju tillfälle, men efter detta ville jag prova och undersöka hur intervjun skulle bli om jag 

inte skickade frågorna i förväg. Hur och om de förskickade frågorna påverkat respondenternas 

svar är svårt att besvara, men det kan ha haft betydelse då prästerna representerar och 

företräder en organisation och svaren kan ha blivit mer genomtänkta än spontana. Jag 

upplevde att det inte blev någon större skillnad utöver att vissa svar behövde respondenten 

tänka igenom i några sekunder innan denne svarade.  Fem av de sju intervjuerna tog plats på 

respondentens arbetsplats. De resterande två intervjuerna skedde i hemmamiljö eller en 

församlingsgård än där prästen är verksam. Detta berodde på att dessa två respondenter var 

verksamma långt ifrån min närmiljö men bodde på betydligt kortare avstånd. Jag betonade att 

respondenten själv fick bestämma plats och tid.  Rummen för intervjutillfällena låg avskilda 

från störande moment och distraktion för ljudinspelningen vilket är viktigt (Creswell, 2013: 

165). Fördelarna med öppna frågor under intervjuerna kompenserade för de nackdelar som 

uppkom det vill säga långa intervjuer som tog tid att transkribera. Fördelarna var att 

respondenten kunde svara med egna ord och ge oförutsedda svar (Bryman, 2008: 244).  
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3:5 Analys och Kodning 

Samtliga intervjuer spelades in på mobiltelefonen och därefter transkriberades de till datorn. 

Då jag hade viss kunskap om återkommande teman under de sju intervjuerna strök jag under 

aspekter som var relaterade till detta med olika färger (Aspers, 2007: 173; Bryman, 2008: 

291). Jag strök även under nytillkomna och intressant infallsvinklar av fenomenet (Aspers, 

2007: 174). Därefter förde jag över detta i ett separat dokument där dessa färgkoordinerade 

aspekter bildade teman som skapade en struktur och översikt för analysen (ex. upplevelser ur 

ett tjänsteperspektiv). Jag skrev även i kanten vem och hur många av respondenterna som 

ställde sig bakom svaret för att kunna rangordna vikten av svaret/aspekten (Aspers, 2007: 

173). Kodningsschema finns tillgängligt vid förfrågan. I detta dokument förde jag även in 

intressanta och relevanta citat som skildrade en uppfattning an en viss aspekt. Utifrån detta 

kunde jag finna samband och dra slutsatser för analysen med koppling till de sociologiska 

teorierna. Resultatet och analysen av materialet byggdes upp med citat och hänvisning till 

teori och tidigare forskning. 

3:6 Validitet och Reliabilitet   

Validitet och reliabilitet utgör två viktiga kriterier för att få en bild över studiens kvalitet. Man 

kan dock ifrågasätta relevansen för dessa i kvalitativ forskning (Bryman, 2008: 351).  

Reliabilitet berör frågor om studien kan replikeras (Bryman, 2008: 352) och validitet handlar 

om studien kan generaliseras (Bryman, 2008: 352). Således är dessa två begrepp delvis svåra 

att applicera på denna kvalitativa studie. Då denna studie har till syfte att undersöka om 

tjänstesamhällets karaktär har gått så långt att det även präglar Svenska kyrkan blir det delvis 

svårt att hänvisa till validiteten och studiens generaliserbarhet. Detta på grund av att 

upplevelserna är individuella och föränderliga personer emellan. Den individuella upplevelsen 

och synen går inte att generaliseras till alla präster. Utifrån ett valideringsperspektiv är det 

viktigt att understryka att studiens respondenter som jag tidigare nämnt företräder en 

organisation. Respondenterna upplever säkerligen att folk har en bild och förväntning av hur 

en präst ska vara. Således är det viktigt att vara medveten om att deras svar kan vara baserade 

på att respondenterna vill svara efter vad de tror att man förväntar sig att en präst skall vara 

och utstråla och svarar efter det. Man får heller inte glömma att deras uppfattning och 

tolkning av varför exempelvis medlemmar väljer att lämna organisationen är vad de tror och 

behöver inte gälla i verkligheten. Reliabiliteten i studien dvs. om studien kan replikeras går att 
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applicera på studien då jag så tydligt som möjligt försökt beskriva studiens tillvägagångssätt 

och metod. Viktigt att nämna är att upplevelserna är subjektiva och urvalet är begränsat och 

därmed är respondenternas svar i nästkommande studie inte helt jämförbara och intervjuerna 

är nästintill omöjliga att rekonstruera.  

3:7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2012: 7-14) hänvisar till fyra etiska principer för att samhällsvetenskaplig 

forskning ska uppfattas pålitlig och övertygande. Dessa är samtyckeskravet 

(informationsgivaren skall ge sitt samtycke till deltagandet i studien), informationskravet 

(informera respondenten om studiens syfte och uppgift och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande), konfidentialitetskravet (Uppgifter om alla respondenter i studien ingående skall 

ges största möjliga konfidentialitet) och slutligen nyttjandekravet (insamlade uppgifter och 

information får endast användas för forskningssyfte) (2012: 7-14). Jag har förhållit mig till 

samtliga av dessa etiska krav i min studie. I mailförfrågan om deltagande i studien 

informerades personen om studiens fokusområde och att medverkan är helt frivillig och kan 

avbrytas när som helst. I och med att den kontaktade personen tackade ja till att medverka fick 

jag ett godkännande och samtycke från personen. Jag nämner inte kön, vilken församling 

prästen är verksam i eller hur länge respondenten har varit präst, på grund av att prästämbetet 

är en relativt liten yrkeskategori och verksamma inom ämbetet har kännedom om andra 

verksamma. (Detta fick jag vetenskap om under intervjuerna då respondenterna belyste detta). 

Jag har även förvarat personlig information om respondenterna och de inspelade intervjuerna 

utom räckhåll för utomstående och därmed har jag förhållit mig till konfidentialitetskravet. 

Jag har vid varje intervjutillfälle frågat respondenten om denne accepterar att jag spelat in 

hela intervjun. Jag bedömer risken för negativa konsekvenser för respondenterna som 

begränsade. Dock finns det en risk för att en av de intervjuade personerna har kännedom om 

en ytligare respondent då prästerna är verksamma inom olika församlingar men intervjun 

skedde i samma församlingsgård (ena personen hade tidigare arbetat i denna församling) och 

dessa två har arbetat tillsammans. Endast jag har tagit del av datamaterialet och det kommer 

endast nyttjas i forskningssyfte, vidare är nyttjandekravet tillfredsställt.  



 19 

4:1 Resultat och Analys 

4:2 Kyrkan i ett individualiserat samhälle 

Man kan utifrån resultatet utmärka att prästerna diskuterar individualisering vilket stöder det 

teoretiska underlaget att kyrkan numera är en del av tjänstesamhället. Detta genom att det 

antyder ett skift (i Sverige) från Durkheims (1979) kollektivistiska samhälle till förmån för 

hans individualistiska samhälle. Inte ens en kollektivistisk institution som kyrkan klarar av att 

motstå det moderna samhällets individualistiska betoning. Resultatet visar följaktligen att 

prästerna upplever tjänstesamhällets logik kopplat till individualism där religionsförändringen 

påverkas av funderingar om individuella och sociala samhällsbehov. Det individuella 

behovets inflytande återfinns i respondenternas resonemang om vad kyrkan skall vara i 

individens ögon. Samtliga respondenter menar att organisationen skall vara en tradition- och 

kulturbärande institution och bedriva verksamheter som individen har behov av. Exempelvis 

vid kristider eller vid de stora livsskeendena (exempelvis vigsel) vill man ha möjlighet att 

kunna begära hjälp av Svenska kyrkan som då utgör en slags trygghetsfaktor för individen. 

Detta kan kopplas till de studier som påvisar att traditionsargumentet är centralt i kyrkliga 

sammanhang (Beckman, Bäckström & Petersson, 2004: 61).  

 

Att individer lever allt friare och kan välja de gemenskaper man vill ingå i och begära utträde 

när man vill i enlighet med Bromander (2003) bidrar till att präster inom Svenska kyrkans 

organisation för diskussioner och resonemang kring bemötandet av individualiseringens 

framträdande. Svenska kyrkan missar idag enligt respondenterna att notera och 

uppmärksamma människor och därför ansåg de att man måste gå ner till individbasis och se 

till den enskilda individens krav och behövlighet. Man skall därför inte bara koncentrera sig 

på församling- och medlemssiffror utan på vad individen upplever och vad den ser för värden 

och relevans i kyrkan samt vad som saknas i ett individualiserat samhälle. Det viktiga inom 

kyrkan blir då de gemensamma mötena och Svenska kyrkan som organisation skall utgöra ett 

sammanhang för människor att mötas och uppleva ett kollektiv. Fem respondenter menade 

således att man ska bryta ner gränsen mellan kollektiv och individ eftersom respondenterna 

märkte att organiserad kyrklig aktivitet successivt har minskat i enlighet med tidigare 

forskning (Putnam, 2000). Svenska kyrkan ska arbeta med att människor finner en gemenskap 

då majoriteten av prästerna utmärkte att gemenskapens betydelse har minskat i samhället. 
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Kollektivet som har varit så central inom kyrkan uppfattas inte lika viktigt och betydande 

längre. Svenska kyrkan ska därmed ta och fylla det ”tomrummet”.  

Att kyrkan omfattas av en gemenskap säger många religionsvetare kommer att göra att 

kyrkan aldrig kan försvinna.   (Respondent 5) 

 

Intervjupersonerna ansåg att på grund av ”ensam är stark principen” i samhället har 

gemenskapen tappat i betydelse och man är dessutom rädd för att binda upp sig då man vill 

undvika att möta krav på prestation. Således blir det allt viktigare enligt respondenterna att 

man inom Svenska kyrkan inte ställer krav på individen utan förmedlar att man som medlem 

skall kunna ”glida in när man vill” och kyrkans gemenskap ska därför karaktäriseras av en 

öppenhet och tolerans. Detta för att individen skall förstå organisationens relevans och 

behövlighet i samhället. Resonemangen kring det uteblivna prestationskravet är i likhet med 

Putnam som menar att nedgången är större ju mer krävande engagemanget är (Putnam, 2000: 

75-76). Valfrihetens samhälle upplevde prästerna då de menade att individen ska ta ställning i 

allt ifrån skola till var man skall bo och detta börjar redan i tidig ålder i likhet med Bjereld och 

Demker (2005). Därmed ska Svenska kyrkan just förmedla att den inte innefattas av val och 

att inga krav ställs utan man kan delta när man vill utan att någon prestation efterfrågas. Två 

präster menade att det uteblivna prestationskravet är Svenska kyrkan dålig på att förmedla, 

och det är viktigt att klargöra för att tydliggöra varför Svenska kyrkan är relevant i samhället. 

Idag upplever prästerna att ett medlemskap i Svenska kyrkan är ett medvetet beslut som man 

resonerar kring. Dock blir en präst frustrerad över att det inte fungerar i praktiken att 

individen tror att man får komma och tro som man vill.  

 

Om man menar att sekularisering betyder lägre grad av organiserad religionsutövning så 

kan man tydligt se att färre människor vill köpa ett paket, alltså man vill idag tro på sitt 

egna sätt för att bland annat inte möta krav.  (Respondent 4) 

 

I enlighet med Petersson (2000) kan man utifrån resultatet finna ett nytt individualiserat 

Sverige då respondenterna ser att det finns en andlighet som tar sig ett nytt uttryck och här 

kan man utläsa att de upplever att allt fler människor vill tro på sitt egna sätt utifrån en så 

kallad smörgårdsbordsteologi. Detta innebär människor vill finna sin egna religiösa inriktning 

på egen hand med hänvisningen till det individuella valet. Problemet med s.k. 

”smörgårdsbordsteologi” enligt respondenterna är att människan förlorar förståelse för 
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Svenska kyrkan. Man kan följaktligen utläsa att kyrkan är illa anpassad till en värld baserad 

på individualism. Detta tyder dock på att det finns en gudsbenägenhet vilket prästerna ansåg 

var bra. Då privatreligion handlar om att man ska få välja själv bidrar det till ett problem för 

kyrkan då individen väljer bort den traditionella tron. Därmed tappar människan förståelsen 

för att Svenska kyrkan faktiskt kan hjälpa människor att må bättre kroppsligt genom att 

exempelvis meditera i det kyrkliga rummet och inte bara handlar om ett andligt och själsligt 

budskap. Detta har lett till att man Sverige har en bild av att staten tar hand om kroppen och 

kyrkan tar hand om själen, därmed blir religionen privat och sker i det enskilda då man inte 

förstår kyrkans behövlighet och värde enligt respondenterna.  

 

Samtliga präster framhöll individualiseringen som en central förklaringsfaktor till 

sekulariseringen och intervjuerna visar liksom tidigare forskning och teori att individen skall 

idag skapa, välja och forma sig själv (Beck & Beck-Gernsheim, 2002: 22.). Respondenterna 

menade att sekulariseringen har växt fram då individen började ta plats ”jag tänker alltså finns 

jag” och att allt ska lösas av en själv. I och med att vi får ett mer ekonomiskt utvecklat 

samhälle, där allt fler individer slipper leva i utsatthet och fattigdom (tillskillnad från 

jordbrukssamhället) och därmed känner att man kan kontrollera sitt eget liv. För en 

självständig människa behövs inte en gudstro.  

 

Alltså vi vill vara väldigt individuella och vi har ju haft det ganska bra i Sverige och 

därmed behöver man inte kyrkan. Men ett av kyrkans problem är ju att främst medelklass 

är medlemmar och söker sig till kyrkan. Det är ju bara att titta på gudstjänsterna att 

väldigt många är ju akademiker.    (Respondent 3)  

 

Samtliga respondenter erhöll en kritisk ställning till det individualiserade karaktärsdraget som 

formar samhället där det individuella behovet sätts i fokus och gör att varje medborgare i 

enlighet med Putnam blir benägen att separera sig från kollektivet (Putnam, 2000: 24). Men 

de var även kritiska då de liksom Petersson (2000) menade att den sociala gemenskapen 

minskar i betydelse i förmån för den individuella friheten. Tro handlar om en gemenskap, 

därmed står gemenskapen och tro i paradox med varandra i det individualiserade samhället 

enligt respondenterna. En präst hänvisade till forskning där man menade att en av orsakerna 

till att man inte vill gå in i ett system beror på individualisering och var därmed mycket kritisk 

till det individualiserade karaktärsdraget eftersom att man går miste om ett gemensamt språk 

då man anpassar språket efter vad som passar en själv.  
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Problemet med individualiseringen utmynnar i att alla får göra precis som de vill och 

inte tänker ”tänk om alla gjorde så”. Folk upplever att de får göra precis som de vill på 

grund av att de är fria människor således bryts samhället upp/…/jag vill prata svenska på 

mitt sätt, för att det är bäst för mig. Detta leder till att religionsfriheten idag innefattas av 

religionsfrihet från all religion och inte till en specifik religion. Men den 

individualiserade tanken resulterar även i att vi vill vara precis som alla andra.  

     (Respondent 1) 

 

Beck och Beck-Gernsheim (2002) menar att dagens samhälle inte är förutbestämt och 

individualismen ersätter traditionella särdrag som tidigare uppfattats självklara.  

Svenska kyrkan har enligt prästerna gått från att förr förmedla att det prästerna säger är 

sanningen till att kyrkan inte sitter inne med en lösning och alla svar, vilket kan kopplas till att 

allt prästerna säger inte upplevs sant och självklart längre. En präst menade att denne är 

medveten om att det kan vara så att man som präst bygger sitt liv på något som kan vara fel 

och religionen kan inte förklara allt. Om man blickar tillbaka till den tid då vi hade en annan 

typ av socialisation så var alla underkastade det kristna budskapet, de kristna berättelserna är 

inte allmänna längre utan förkunnelse är idag den individuella berättelsen.  

 

Prästerna upplevde att människor inte förstår att om man minskar medlen och resurserna 

bidrar det till att kyrkan kommer att försvinna. En präst menade att folk inte förstår att i och 

med att man begär utträde ur Svenska kyrkan så får det konsekvenser i form av att man inte 

kan nyttja vissa av kyrkans tjänster.  

 

Folk tänker mina 5000 kronor gör ingen skillnad och man ser inte till kollektivet och vad 

det kan medverka till. Därmed ska man förmedla att pengarna gör skillnad och således 

kan en medvetenhet om Svenska kyrkans verksamhet skapas. Individualiseringen gör 

alltså så att folk lämnar då man inte ser att pengarna gör skillnad. (Respondent 7) 

 

I likhet med Becks och Beck-Gernsheims (2002) teori upplevde intervjupersonerna att ett 

bekännande av kristen tro är ett medvetet val då traditionella beteenden, livsåskådningar och 

handlingar skall väljas och övervägas. I valfrihetens samhälle utgör ett medlemskap i kyrkan 

ett medvetet beslut enligt respondenterna och detta kan jämföras med att man förr kunde 

likställa ett medlemskap med ett svenskt medborgarskap. Prästerna ansåg att individen vill 
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vara sin egen individ idag och erhålla en fri tanke och bestämma själv. De märker att man inte 

vill bli inplacerad i ett fack utan man vill leva på sitt egna sätt. De trodde att detta grundar sig 

i att man i Sverige just har haft det så pass bra att man inte behövt en kyrka eller högre makt 

att vända sig till. Respondenterna ansåg att sekulariseringen har inneburit att vår tro på stora 

sanningar över lag har försvunnit och vi hyllar individualism. Man lever enligt prästerna efter 

att ”vara dig själv”, fatta egna beslut samt att man ska stå för den man är och vara originell. 

Att anknyta sig till en tro står då i motsats till det eftersom att man köper någon annans 

uppfattningar och stöper sig själv i en form. Tidigare forskning syftar till att privat religion 

handlar om att man tror i det privata utan att visa det offentliga och att religionen anses i 

Sverige som det personliga. Privat religion blir allt vanligare då individen relaterar 

institutionell religion med något negativt (Petersson, 2000: 84-87). Denna negativa 

uppfattning kan man finna i resultatet då samtliga präster upplevde en skam- eller tabukänsla 

kring att tala om religion och tro i samhället idag. Att individen ska vara sin egen individ och 

ha en fri tanke gör att religionen inte får ta plats i samhället och därmed arbetar man i Svenska 

kyrkan efter svåra premisser. Respondenterna upplevde att vi lever i ett sådant sekulariserat 

och individualiserat samhälle som gör att de existentiella frågorna inte får ta plats och 

exemplifierar detta med att nya skollagar påverkar Svenska kyrkan i och med att 

kristendomen inte får ta plats i skolan, till skillnad från förr då hade man kristendomskunskap 

i skolan.  

 

Idag måste man som präst i t.ex. konfirmationssammanhang börja från början och bygga 

upp en kunskap om kristendom och dess grundläggande värderingar, högtider och dess 

centrala gestalter. Många unga personer vet inte idag vem Jesus var. För cirka 30 år sen 

fanns en stark socialisation in i de kristna berättelserna och sederna och kyrkan har levt 

på att samhället och det allmänna har gjort detta åt en, alltså att medlemmarna har 

berättat berättelserna och det görs inte längre.   (Respondent 4) 

 

Den humanistiska och neutrala hållningen kunde respondenterna utläsa då lärarna blir 

”livrädda” för att få skolverket på sig och svenska kyrkan är tvungen att bemöta skolverkets 

krav. En präst menade att om skolan vill vara neutral skall den få vara det, men man kan inte 

förvänta sig att de kan låna kyrkorummet om man inte får nämna Gud. En annan präst belyste 

att skoldebatten har skadat Svenska kyrkan mycket då humanisterna ”predikar” att människan 

är nog själv och Gud får inte nämnas. Respondenterna poängterade att man inte får glömma 
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att mycket i samhället utgörs av referenser ur Bibeln vilket gör att det nästintill skulle vara 

omöjligt att hålla gudstjänst utan att nämna områden där bibliska referenser återfinns. 

 

Skoldebatten är humanisternas beröringsångest, de är fundamentalister om några. Och 

det har skadat mycket då förskoleklasser inte vågar komma till kyrkan. Hos biblioteket 

får vi inte heller annonsera och det är tråkigt då det sprider en misstänksamhet. 

     (Respondent 2) 

 

Det individualiserade och sekulariserade samhället bidrar alltså till att religion och tro inte får 

ta plats och synas idag och detta leder till enligt samtliga respondenter att det föreligger en 

överdriven rädsla, ovana och ängsla inom Svenska kyrkan för att tränga sig på individen med 

tro och religion och framstå för påträngande. I dagens Sverige får man inte fråga vad folk tror 

på och idag vill man inte prata om insida och det privata, och tro utgör det privata enligt 

prästerna.  

 

Förr sade prästen, hur har du det med Jesus? Idag finns det istället en ängsla för att 

pracka på folk Jesus och en ängsla till att man ständigt måste försvara Gud. 

 (Respondent 6) 

 

En präst menade att det finns en rädsla inom exempelvis försäkringskassan och vården då det 

står ”Svenska kyrkan” som avsändare av potentiella aktiviteter. Det finns en slags 

dubbelmoral i att man gärna vill ha kontakt med Svenska kyrkan i samband med de stora 

skeendena i livet, men som aktör i samhället så blir mottagaren misstänksam. Sex präster 

menade att samhället upplever en skräck och skamkänsla då det kommer till att prata tro idag. 

Det finns en blyghet kring ämnet och att det är tabu då man är rädd för att framstå fanatisk 

och att man inte är egen tänkande människa. Ger man sig ut för att vara religiös eller att vittna 

om en tro så är det suspekt enligt respondenterna. Hur man ska bemöta individualiseringen 

utgör en komplex fråga. En präst ansåg att i och med att individualiseringen är en del av 

sekulariseringen så är individualiseringsprocessen något kyrkan måste fokusera och arbeta 

med. 

Kyrkan kan inte tro att man kan få gehör genom att man ska stå för något annorlunda. 

Många av mina kollegor anser ju att vi måste ta avstånd från denna samhällsutveckling 

och stå för nått helt annorlunda, jag tror bara det begränsar våra möjligheter att nå 

fram.     (Respondent 4) 
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En präst ansåg att det fungerar bättre att förmedla var pengarna går till dvs. vad ett 

medlemskap medför och på så sätt bli relevanta i stället för att förmedla vad konsekvenserna 

blir om alla lämnar. Detta är underbyggt av att samhället är just så pass individualistiskt idag 

att individen egentligen inte bryr sig om vad som händer med andra. Om man däremot säger 

”om du går ur får du ingen begravning” då får individen upp ögonen i och med att det drabbar 

en själv.  

4:3 Kyrkan som förmedlare av tjänster 

4:3:1 Krav och identitet 

Precis som Petersson (2000: 7) ansåg samtliga respondenter att den förändringsprocess som 

kyrkan har innefattats av har inneburit ett mindre formellt inflytande och bidragit till en 

förändrad relation mellan individ och Svenska kyrkan. Samtliga präster upplevde att 

relationen mellan prästen och individen har förändrats och att det ställs andra krav i dag på 

prästen i utövandet av sitt ämbete. Sundback (1991) menar att den Svenska kyrkan är mycket 

tolerant då det kommer till medlemmarnas individuella ståndpunkt beträffande deras 

troshållning idag. Detta kan man även urskilja från resultatet då prästerna menade att det 

krävs en mycket hög tolerans och öppenhet i dag för att förhålla sig till den ökade 

sekulariseringen till följd av den minskade auktoritetsinnehavet. Prästen skall även vara en 

slags coach
2
 i kristider och ge råd, och därmed erbjuda en tjänst. Nu präglas alltså relationen 

av att kunderna vill att kyrkan ska göra något annat, det vill säga bidra med livscoachning. 

Detta gör att fokus försvinner från det kyrkan traditionellt bidragit med. 

 

Prästen är inte bara till idag för att prata om Gud och peka med hela handen utan för att 

prata liv genom att prata livskunskap och att vi ska coacha eftersom att idag lyssnar man 

inte på prästen fullt ut och vad som den tycker är rätt att göra. (Respondent 2) 

 

Svenska kyrkan har gått och blivit en organisation vid sidan av andra bl.a. pga. minskade 

privilegier och inflytande menade respondenterna i likhet med Petersson (2000) och Sundback 

                                                 

2 Coach arbetar med att få sin klient att fånga sina möjligheter och ska undanröja hinder för att individen 

ska ”blomma” 
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(1991). Således tillkommer vissa krav på Svenska kyrkan för att kunna förhålla sig till detta 

enligt respondenterna. För att då kunna urskilja sig från övriga organisationen krävs en högre 

tolerans än förr för att värna om medlemmarna. Vissa andra präster är enligt 

intervjupersonerna alldeles för toleranta eftersom att de hänvisar sina handlingar till att ”så 

skulle inte Jesus göra” och är därmed kritiska till inställningen. Svenska kyrkan vågar inte på 

grund av kravet på toleranshållningen säga om någonting är etiskt och moraliskt fel enligt en 

respondent 

 

Att prästerna i Skåne inte markerar mot Sverigedemokraterna är fel och något de borde 

göra.     (Respondent 5) 

 

Relationsuppbrottet bidrog till beslutsfattningen lades på medlemmarna men prästerna erhöll 

uppfattningen att uppbrottet år 2000 har påskyndat processen att kyrkan blivit en aktör vid 

sidan av andra aktörer och befinner sig i en situation som till stor del påminner om den kyrkan 

befann sig i på 400-talet dvs. i en liknande situation som den första kyrkan enligt ett flertal 

respondenter.  

 

Sekulariseringen innebär att Svenska kyrkan har mer likheter med kyrkan innan 

Konstantin då kyrkan liksom nu var en kropp vid sidan av andra kroppar och en 

blandning av allt men med vissa skillnader då man har monument av sin storhet och att 

individen har förkunskaper om präster och kristen tro.  (Respondent 4) 

 

Svenska kyrkan hade även enligt de intervjuade prästerna gått och blivit specialister på 

religion i enlighet med Bromander (2003). Men respondenterna menade även att man gått och 

blivit bärare och försvarare av religion under de senaste 100 åren. 

 

Representanter för Svenska kyrkan tar det så personligt och blir upprörda om man 

ifrågasätter det kristna budskapet, det ska man inte bli utan det är mot Gud och hen tål 

det.     (Respondent 5) 

 

Tidigare forskning menar att samhällsutvecklingen har bidragit till att kyrkans identitet har 

förändrats mycket (Sundback, 1991: 59). Svenska kyrkan erhåller en oklar identitet av ”sig 

själv” och organisationen måste representera en tydlig identitet enligt samtliga präster. 

Individen har även en otydlig bild av organisationens identitet enligt respondenterna. 
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 Jag slås av att många inom den Svenska kyrkan ägnar så mycket tid till att fundera över 

hur vi ska bedriva kyrka och att ett svar är att vi har en oklar bild över vår identitet. 

Ställer man en fråga till ett arbetslag inom församlingen om vilka vi är blir det redan där 

oklart.     (Respondent 4) 

 

Förklaringsorsakerna till den oklara identiteten går isär, vissa präster hänvisade till dåligt 

ledarskap och andra till en överdriven tolerans. Andra förklaringar var att Svenska kyrkan 

fortfarande lever i en slags stadskyrkaidentitet samt att organisationen har ”högt i tak” och 

luddig historia och att vissa kyrkor går för långt i att popularisera. Detta var kopplat till 

rollförändringen och att det finns en eftersläpning i en så stor apparat som kyrkan. Då 

organisationen innefattas av medlemmar som är mellan 90 och 5 år så finns det helt olika 

uppfattningar av världsbilder som lever parallellt inom kyrkan. Problematiken kring den 

oklara identiteten gör att man enligt respondenterna måste identitetssäkra och bli tydligare. 

Man måste bestämma målet, riktningen och temat för teologin annars förstår inte 

privatpersonerna detta heller. Enligt ett antal respondenter skulle identitetsäkringen 

underlättas genom att erhålla en kontinuerlig kontakt med medlemmarna. Denna svårighet 

återfinns i teori då man menar att just Svenska kyrkans strävan efter att upprätthålla en 

kontakt och relation med en stor del av befolkningen har blivit allt svårare att upprätthålla 

genom minskat maktinnehav (Sundback, 1991:145). Detta är en konsekvens av ”skilsmässan” 

2000 som ledde till teologiska utmaningar genom en försvagning i relationen mellan kyrka 

och dess medlemmar (Bromander, 2003: 9) 

 

För att kunna förmedla en identitet och att individen ska uppfatta och förstå den kan man 

inte bara träffa individen sju gånger i livet. Utan det krävs en kontinuerlig kontakt. Folk 

har svårt att se vår identitet på grund av att vi är så pass breda och att vi inte är tydliga 

utåt sätt, vissa säger nej till kvinnliga präster och andra säger nej till homoäktenskap. 

Finns det inte ett rättänkande blir man otydlig.  (Respondent 3)  

 

4:3:2 Konsument- och producentförhållande där tjänster skall 

erbjudas 

I dagens tjänstesamhälle kommer enligt Petersson (2000) Svenska kyrkans ekonomi sättas i 

fokus. Således kommer pluralismen ge effekt och påverka Svenska kyrkans produkt i och med 



 28 

ett de ska tillfredsställa individens behov, förväntningar och önskemål (Petersson, 2000: 29-

30). Samtliga respondenter upplevde att relationen mellan organisationen Svenska kyrkan och 

individen har övergått till att karaktäriseras som en tjänsterelation där Svenska kyrkan 

upplever sig själv som producent och individen som en konsument. Och denna relation tar sig 

uttryck från båda håll enligt prästerna. Detta visar att Marxs (1845-1846) tes om att rådande 

produktionsförhållande formar samhället gäller. Den delen i samhället som borde vara längst 

ifrån att vara en del av ett tjänstesamhälle har följaktligen blivit en del av tjänstesamhället 

genom Svenska kyrkans bundenhet av betalning och finansiering från medlemmar. Inom 

Svenska kyrkan finns rörelseriktningar som bildar en konkurrenssituation. (Petersson, 2000: 

29). I enlighet med Petersson (2000) menade samtliga respondenter att religion har fått en 

karaktär som konsumtionsvara som således har förändrat relationen mellan individ och 

kyrkan. Sedermera kunde respondenterna skåda det moderna samhällets konsumtionskultur 

som utvecklats ur individualism (Petersson, 2000: 81-82). Då människor uppfattar sig själva 

som konsumenter får detta konsekvenser på hur prästerna skall bemöta folk i sitt arbete då de 

skall ”anlitas” och erbjuda tjänster som uppfyller ett behov. Ett flertal respondenter menade 

att individens relation till Svenska kyrkan är mer som att man nyttjar den än att man är en del 

av den. Denna tjänsterelation märks framförallt i samband med vigslar, dop och vid 

begravning då man efterfrågar något specifikt som skall uppfylla ett behov och vidare blir 

Svenska kyrkan relevant för konsumtion och beställning av tjänsten då denna erbjuder detta. 

Tre respondenter syftade till att detta tydliggörs i samband med kyrkliga handlingar då ex. 

vigselsamtalen blir som en förhandling 

 

Jag märker en klar tendens till att relationen mellan människor och verksamma personer 

inom kyrkan präglas allt mer av en slags producent och konsument relation. Både i hur 

dem som är anställda eller ansvariga inom kyrkan tänker och formulerar sig. Man 

skriver ofta att vi ska göra något för ”de” andra, alltså när man tillexempel läser det 

Svenska kyrkan har skrivit på nätet så står det att kyrkan ska göra det här och det här för 

människor.    (Respondent 4) 

 

Respondenterna upplevde att man som representant för Svenska kyrkan skall leverera och 

ställa upp och man skall som präst även ställa upp för personer som trätt ut organisationen och 

således inte bidrar till dess existens. Samtliga respondenter markerade detta genom 

problematiken kring att viga par eller vid begravningsakt av avliden med uteblivna 

medlemskap. På grund av konsument-producent förhållandet och att människor förväntar sig 
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att prästen ska leverera uppstår en problematik. Exempelvis då en avliden person har lämnat 

Svenska kyrkan och dess anhöriga vill ha en begravning för personen i fråga men detta har 

inte kommunicerats innan dödsfallet. Problematiken uppstår då samtliga respondenter 

upplevde att en begravning i kyrkligt sammanhang som en kränkning mot den avlidna 

personen då man som företrädare av kyrkan inte har vetenskap kring motivet till utträdet. 

Bilden av att kyrkan skall ställa upp är vidare kopplat till att individen förväntar sig att man 

inom Svenska kyrkan ska erhålla en tolerant hållning enligt intervjupersonerna. Enligt ett 

flertal präster måste prästen bli mindre tolerant och överseende emot folk som vill bruka 

svenska kyrkans tjänster men som inte är medlem. Respondenterna upplevde följaktligen att 

deras arbetsuppdrag är att de ska göra något för andra och en präst exemplifierar karaktären 

av relationen med följande citat 

  

/…/ jämföras med ett försäkringsbolag där man förväntar sig en proffsighet och att 

Svenska kyrkan ska leverera det individen behöver.  (Respondent 3) 

 

Konkurrenssituationen medför att Svenska kyrkan ska anpassas och verkar efter marknadens 

krav och behov och mindre efter den ursprungliga ideologin (Petersson, 2000: 29). Enligt fyra 

av intervjupersonerna blir det på grund av konsument-producent förhållandet viktigare än 

någonsin att Svenska kyrkan skall uppfattas relevant och erbjuda ett värde för individen för att 

kunna attrahera besökare, deltagare och medlemmar. 

 

Om Svenska kyrkans värden inte uppfattas relevanta idag och att vi håller fast vid 

traditioner och att vi utgör en otidsenlig institution tror människor att de inte har något 

att hämta hos kyrkan.    (Respondent 2) 

 

Den institutionellt betingade religionen är beroende av organisationens marknadsorientering 

och anpassning. Därmed blir bemötandet av individuella religiösa behov viktigt (Petersson, 

2000: 31-33). Beckman, Bäckström och Petersson (2004) menar att det förekommer en 

spänning mellan att rätta sig efter ”konsumenternas” behov eller att behålla den traditionella 

verksamhet och den traditionella relationen mellan kyrkans och dess medlemmar. 

Respondenterna i denna studie ansåg att man inte skall modernisera Svenska kyrkan och dess 

budskap för mycket i mån för att uppfattas relevant och samhällsanpassad utan man ska 

kvarhålla den traditionella värdegrunden. Ett antal respondenter menade vidare att Svenska 

kyrkan i somliga fall har gått för långt för att anpassa sig efter ”kundens” behov och därmed 
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trängt undan traditionella värden och ståndpunkter Prästerna upplevde att Svenska kyrkan 

som organisation utstrålar ett sätt att vara som antyder att de måste anpassa budskapet efter 

dagens krav och samhällskaraktär som gör att vissa ståndpunkter och värderingar måste 

trängas undan i mån för att uppfattas mer relevant. Respondenterna upplevde att 

organisationen har gått för långt i sin hänvisning och anpassning till att man skall uppfattas 

utvecklande och tillgänglig. En respondent exemplifierade detta med en kyrka där man 

anordnade vinprovning. Man skall således i enlighet med respondenterna inte sekularisera 

kyrkans språk och verksamhet för mycket utan grunden ska bistå 

 

Jag upplever att kyrkan inte behöver göra avkall på det som är väsentlig för det handlar 

ju om att läran inte är bestämd och behöver se ut på et visst sätt.  (Respondent 4) 

 

Inom den befintliga konkurrenssituationen står den enskilde individens unika behov i fokus 

och kvalitetsbedömningen är beroende av kundens subjektiva upplevelse (Petersson, 2000: 

58-69). Respondenterna syftade till kundtillfredsställelsens betydelse då personliga möten 

mellan enskilda präster och medlemmar är viktiga eftersom prästen då recenseras och 

bedöms. Ett upplevt missnöje i bemötandet hos medlemmarna eller att prästen inte uppfyller 

individers önskemål kan med stor sannolikhet resultera i ett utträde enligt respondenterna. I en 

relation av tjänstekaraktär blir kundtillfredsställelse centralt för att visa att man värna om 

kunden enligt majoriteten av prästerna. På grund av att man uppfattar sig som konsument 

upplever man sig inte som trofast Svenska kyrkan enligt prästerna i enlighet med Beckman, 

Bäckström och Petersson, 2004. Enskilda präster som exempelvis ger upp värdegrunderna för 

mycket och sedermera inte lever som man lär resulterar i att folk utträder menar prästerna.  

 

Möter man folk som har lämnat kyrkan så slår det aldrig fel att det till säkert 80 procent 

beror på en misskött begravning eller liknande och det har att göra med att folk upplever 

det vi gör som tjänster.   (Respondent 2) 

 

Respondenterna framhävde att man förväntas i egenskap av präst inneha vissa egenskaper och 

anpassa sitt beteende utifrån människors önskemål. En präst menade att enskilda präster som 

inte anpassar sitt beteende efter individens önskemål gör personen missnöjd och det kan 

sannolikt leda till att man lämnar organisationen. Samma respondent åskådliggjorde hur 

präster granskas och värderas med ett exempel på hur individer enligt prästen handlar 

oberäkneligt utifrån detta.    
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Det är ungefär som om man alltid har köpt en Mercedes men så kommer man till en 

bilhandlare man upplever som otrevlig och sen dess slutar man köpa Mercedes. Och 

det finns egentligen ingen bäring i det. Men det är så att vi i kyrkan döms alla 

     (Respondent 6) 

I tjänstesamhället styr konsumenten och en annan typ av kompetens efterfrågas (Petersson, 

2000: 58). Detta menade även intervjupersonerna då människor som prästerna möter i sitt 

yrke förväntar sig att bli bemött av en professionalitet, kompetens samt en bred erfarenhet och 

kunskap. Den betydelsefulla kompetensen kan hänvisas till att Svenska kyrkan skall 

finansieras av medlemmarna för överlevnad vilket leder till en byråkratisk utveckling. Här 

krävs specifik kompetens, ledarskap och mindre utbildning (Petersson, 2000: 29-30). Det 

faktum att det krävs allt mindre utbildning kunde respondenterna urskilja då det inte räcker 

med en prästutbildning för att få erkänd auktoritet av omgivningen. Samtliga präster 

underströk att man idag efterfrågar och förväntar sig att bli bemött på ett visst sätt i samband 

med möte med Svenska kyrkan. Detta får konsekvenser på prästens rollutövning, auktoritet 

och yrkeskrav.  

 

Prästen uppfattas idag mindre formell och idag räcker det inte med att vara utbildad 

präst för att få en auktoritet, utan det krävs en professionalitet och kompetens för att 

få detta. Förr var prästen doktor och så vidare och allt prästen sa var sant och idag 

köper man inte allt prästen säger.   (Respondent 1) 

5:1 Diskussion 

Studien visar att dagens tjänstesamhälle genomsyrar dagens Sverige så totalt att även 

institutioner som historiskt sett varit immuna från konsumentpåverkan nu tvingas anpassa sig 

till denna nya verklighet. Detta är således en indikator på att dessa processer är mycket starka 

då studien utvisar bevis på att dessa krafter ger sig till känna. Svenska kyrkan har, enligt 

studiens sju respondenter och tidigare forskning, gått från att vara en monopolistisk 

marknadsaktör till att bli en organisation vid sidan av andra i ett pluralistiskt samhälle. Detta 

har bidragit till att kyrkan befinner sig i en konkurrenssituation där marknadsanpassning och 
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kundens behov ligger i fokus. På grund av tjänstesamhällets logik upplever prästerna sig 

själva som producenter och medlemmar såväl som icke-medlemmar ser sig som konsumenter 

som vänder sig till kyrkan för att tillfredsställa specifika behov. Således skall man inom 

Svenska kyrkan ”leverera” och utstråla en professionalism i mötet med ”kunden”. Det 

individualistiska karaktärsdraget i det moderna tjänstesamhället upplever prästerna då de 

arbetar efter svåra omständigheter då individen vill vara en ”egen tänkande människa” och att 

de existentiella frågorna inte får ta plats. Detta måste Svenska kyrkan vidare anpassa sig till.  

 

Det man kan fråga sig är om prästerna framhäver individualiseringens som orsak för Svenska 

kyrkans minskade attraktionskraft så att man inom kyrkan inte behöver ifrågasätta sin egen 

förkunnelse och budskap. Om det är så att kyrkan inte ifrågasätter och tänker över sin 

förkunnelse för att uppfattas mer relevant kommer utträdena fortgå. I framtiden kommer det 

vidare att bli så att allt färre individer kommer vara tvungna att bära kostnaden för allt fler. Då 

Svenska kyrkan har ett uppdrag att vara till för alla människor och erhålla en tolerans för alla 

oavsett om man är medlem eller inte kommer kyrkan i framtiden att vända sig till allt fler 

icke-medlemmar. Medlemmarna kommer då fundera över varför man egentligen ska vara 

medlem när kyrkan ändå är tillgänglig för de som inte finansierar dess existens. Följaktligen 

uppstår en fripassagerarproblematik  

 

Jag upplever det intressant att tre av respondenterna hänvisar till tidigare forskning de har läst 

i samband med att de fick frågor om vilka motiv och krafter de tror ligger bakom att man 

väljer att lämna Svenska kyrkan och hur de tror att tankeprocessen ser ut. Detta visar 

tendenser på ett intresse och engagemang till kartläggning av vad som ligger bakom den 

ökade utträdesfrekvensen. Detta är vidare ett bevis på att prästerna vill klarlägga kyrkans 

irrelevans och eventuellt upplevt missnöje.  

 

Jag anser att min studie visar att Svenska kyrkan står inför svåra utmaningar och frågor kring 

vad det innebär att vara ett trossamfund som ständig tappar medlemmar i ett klimat där deras 

huvudfrågor inte får ta plats samtidigt som man är aktör på en konkurrensmarknad. Men tar 

Svenska kyrkan verkligen tjänstesamhällets påverkan på allvar? Eller låter de det fortgå och 

hoppas på att människor själva skall komma till insikt med organisationens relevans och 

behövlighet? En intressant aspekt skulle då vara att undersöka om Svenska kyrkans 

verksamma och företrädare erhåller en intresserande hållning till vad kyrkan skall bidra med 

utifrån kundens behov i Sveriges tjänstesamhälle. Därmed skulle det vara intressant att 
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jämföra prästers uppfattning om hur man skall bedriva kyrka och vad de upplever att den 

tillfredsställer för behov med att antal individer som fortfarande är medlemmar. Således kan 

de två gruppernas uppfattningar jämföras och tydliggöra om prästerna erhåller samma syn 

som medlemmarna. Detta för att klargöra om Svenska kyrkans erhåller en tydlig bild av dess 

relevans och hur en kyrka ska uppfattas” attraktiv” i kundens ögon samt vad kyrkan skall stå 

för. Därmed kan man kartlägga om saker och ting efterfrågas vid fler tillfällen än bara de 

”stora” händelserna i livet. På detta sätt skulle man möjligtvis även kunna klarlägga och förstå 

var den oklara identiteten grundar sig i och var den brister. Detta skulle således utgöra 

intressanta aspekter på vidare studier och därmed ge utrymme till innevarande medlemmars 

uppfattning till skillnad från uteblivna medlemmars som legat i fokus i tidigare studier. 
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7:1Bilagor 

7:2 Bilaga 1 Intervjuguide  

1. Relationen mellan Kyrka och dess medlemmar 

- Hur uppfattar du som präst ”gemene mannen” utifrån ett kyrkligt perspektiv? Alltså, 

hur ser personen på kyrkan och dess roll i dennes liv tror du? 

- Hur tror du individer upplever kyrkan utifrån en tjänsterelation? – med tjänsterelation 

menas att religiösa ceremonier såsom dop och bröllop ses som tjänster. 

- Hur tror du att individer upplever gemenskapen idag, har den tappat i betydelse 

jämfört med förr? 

2. motiv/tankeprocess/uppföljning av utträde  

- Vad tror du är anledningen till att man väljer att lämna kyrkan/ vilka motiv ligger 

bakom beslutet och hur tror du att tankeprocessen ser ut? 

- Vilka värden tror du att folk saknar som gör att man lämnar? 

- Följer ni upp utträden? 

3. Samhällsprocesser 

- Vad tror du bidrar till att Sverige blir ett allt mer sekulariserat land generellt sett? 

- Hur ser du på individualiseringens roll för sekularisering, tror du att individualisering 

har en betydelse för sekularisering? På vilket sätt i så fall? 

- Hur skulle du övergripande vilja beskriva förändringsprocessen beträffande kyrkans 

position fram tills idag? 

4. Prästens rollförändring 

- Hur upplever du att prästens roll i samhället/ församlingen har förändrats? Vad krävs 

det av en präst idag jämfört med förr?  

- Vilka egenskaper efterfrågar folk hos dig i egenskap av präst/ har vissa egenskaper 

blivit allt viktigare? 

- Hur ser du att man som icke-medlem i kyrkan kan få gifta och begrava sig etc. i 

kyrkan (dock med avgift)? 


