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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund och syfte 
Under den sista tiden har media allt mer uppmärksammat Svenska kyrkan. Allmänheten har 
fått veta att Svenska kyrkan genomgår en kris. Sakta men säkert tappar de medlemmar. I fjol 
lämnade fler än 16 000 svenska medborgare aktivt sin församling. Största bortfallet skedde 
dock 1999, då Svenska kyrkan skildes från staten. Då förlorade kyrkan 33 000 medlemmar.1

 
Svenska Kyrkan har på senare tid börjat marknadsföra sig i tidningarna för att erbjuda sin 
hjälp till människor som känner sig vilsna. Temat på annonskampanjen är; ”Letar du på rätt 
ställe” I t ex Aftonbladet, har kyrkan en helsidesannons. Den visar bilden av en chokladkaka 
med ett omslag som det står ”Tröst” på. Annonstexten lyder; 
 
”Letar du på rätt ställe? Det är ont om tröst idag. Våra andliga behov sopas under mattan. 
Kan det vara för att det är svårt att tjäna pengar på dem? Många av oss försöker fylla vår 
längtan med snabb konsumtion. Men det finns alternativ. Varje dag söker många människor 
tröst i en kyrka. Välkommen.”2

 
Annonser under samma tema finns även med i tidningen Vecko Revyn. Målgruppen för den 
tidningen är främst kvinnor, från femton till trettio år. Tydligt är att man vill nå människor i 
alla åldrar och av bägge kön. I nummer 14, finns en helsidesannons med en bild av en sko av 
senaste modell. På skon hänger det en etikett där enbart ordet ”Glädje” står skrivet. Under 
rubriken, ”Letar du på rätt ställe?” står det; ”Det är kul att köpa något nytt åt sig själv. Men 
det fyller inte alla behov, och när känslan har lagt sig brukar det mesta vara sig likt. Ibland 
kan man längta efter en glädje som kommer inifrån och inte ändras efter säsong. Att möta 
denna längtan är en av Svenska kyrkans uppgifter. Välkommen.”3 Reklam under samma tema 
har också gått ut i radion under våren och sommaren. Den här kampanjen visar tydligt 
kyrkans egen önskan om att fler människor ska finna vägen dit och kanske är det också ett 
utryck för att den ”kris” som medierna talar om även existerar i Svenska kyrkans egna ögon. 
 
Annonskampanjen är inte den enda kampanjen som startat. Även Svenska bibelsällskapet har 
gjort en satsning. Expressen berättar under rubriken; ”Pressfotografer tolkar bibelcitat” att 
det kommer att inledas en landsomfattande kampanj som ska få det svenska folket att börja 
läsa bibeln. Detta ska nås genom att kända svenska pressfotografer tolkar bibliska ordspråk 
genom bilder. Anders Alberius, generalsekreterare på Svenska bibelsällskapet menar att 
kampanjen är ett sätt att visa att bibeln fortfarande är aktuell och att han vill få det svenska 
folket att reflektera över bibeln. Kampanjen genomförs på 1 800 stortavlor på 45 orter över 
hela landet och ska pågå till den 31 juli 2001.4

 
Följande uppsats bygger på de frågor som väckts i och med medias intresse för kyrkans kris 
samt den rekryteringskampanj som kyrkan själv utarbetat. I det första skedet formades frågan; 
Är krisen ett faktum eller är situationen överdriven? Den andra och mer övergripande frågan 
lyder; Varför begär människor utträde ur Svenska kyrkan? Hur ser relationen kyrkan - folket 
ut, upplevs relationen som en krock eller ett möte? 
 

                                                           
1 Dagens Nyheter (2001-05-17) 
2 Aftonbladet (2001-07-11) 
3 VeckoRevyn (2001-07-05) 
4 Expressen (2001-07-12) 
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Syftet med uppsatsen är att undersöka människors upplevelser och tankar kring relationen 
mellan Svenska kyrkan och folket, och genom dessa tankar söka svar på de frågor som ställts 
inför uppsatsen. För att nå målet med detta har jag sökt kartlägga den syn som fem personer 
bär på. Två av personerna arbetar inom Svenska kyrkan. Tre av personerna kan ses som 
företrädare för det profana samhället. 

1.2 Tidigare forskning 
I en artikel i Dagens Nyheter från den 17 maj detta år anser Helena Andersson, statistiker vid 
Kyrkans hus i Uppsala att rekordnoteringen av utträden år 1999 berodde på den skilsmässa 
som genomfördes mellan kyrkan och staten samma år. Medborgarna kunde då mer aktivt ta 
ställning kring om de ville vara med eller inte. Enligt DN, menar hon också att tappet kan bli 
ännu större i år, eftersom det på skattsedeln står hur mycket varje medlem ska betala i 
kyrkoavgift.5 Då relationsförändringen mellan kyrkan och staten tycks vara en stor anledning 
till att uppmärksamheten kring kyrkans kris uppstått, så kan det vara av värde att ge en kort 
inblick i hur olika teorier vill förklara orsakerna bakom dagens situation, avkristningen i 
samhället och den klara uppdelningen mellan kyrka och stat. 
 
Göran Gustafsson, professor i religionssociologi vid teologiska institutionen i Lund, tar i 
boken Tro, samfund och samhälle, bland annat upp teorier om processer kring religiös 
förändring. Han har framför allt fastnat för Max Webers teorier om sekulariseringsprocessen. 
Den menar att nästan alla delar av samhällslivet under lång tid förändrats så, att de steg för 
steg befriats från icke-rationella element och föreställningar och blivit allt mer rationellt 
ordnade. Vidare presenterar Gustafsson andra forskares teorier som sammanställts utifrån 
Webers tankar. T ex Peter Bergers och Talcott Parsons idéer. Exempel på faktorer som lett 
samhället till dagens situation är enligt Peter Berger i hans religionssociologiska arbete, The 
Sacred Canopy från 1967, avmystifieringen i samhällslivet. Avmystifieringen är sett ur ett 
långt tids perspektiv. Han menar att en faktor inom kristendomen som bidragit till 
förändringarna i religionens samhälleliga ställning är att de religiösa symbolerna och 
aktiviteterna inom denna religion på ett annat sätt än inom andra religioner koncentrerats till 
en enda institution, kyrkan. En följd av detta har blivit att övriga delar av samhället definierats 
som ”världen”, som profana företeelser som ligger utanför den helgade sfären. Utvecklingen i 
denna riktning har slutligen lett till att även andra områden inom samhället helt har frigjorts 
från religiöst inflytande. Exempelvis inom ekonomi, kunskapsproduktion och den 
naturvetenskapliga forskningens resultat. En liknande utveckling kan man iaktta beträffande 
de politiska institutionerna och familjeinstitutionerna, även om den religiösa mystifieringen 
levde kvar längre inom dessa områden. Ett exempel på förändringen inom den politiska 
institutionen är att maktlegitimeringen från 1809, framhöll att kungen hade sin ställning ”med 
Guds nåde”. Denna legitimering stod gällande fram till år 1974, då istället den svenska 
regeringsformen fastslog att ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket”.6 Talcott Parsons, 
även han religionssociolog, menar att avkristningen beror på den strukturella 
differentieringen, d v s, att de samhälleliga- och religösa institutionerna får allt mer specifika 
uppgifter. Genom differentieringsprocessen har de religiösa institutionerna lämnat ifrån sig 
eller fråntagits alla eller flertalet av de uppgifter av inte primärt religiös karaktär som de 
tidigare svarat för. De första stegen mot en åtskillnad mellan församlingsangelägenheter och 
andra gemensamma angelägenheter togs 1843. Kyrkorådet befriades då bland annat från att 
öva uppsikt över hälsovården och fick vid sin sida ett organ, sockennämnden, för förvaltning 
av sådana frågor som ansågs falla utanför det kyrkliga ansvarsområdet. 

                                                           
5 Dagens Nyheter (2001-05-17) 
6 Gustafsson, Göran (2000) s. 230f 
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Kommunallagstiftningen 1862 förstärkte denna tendens. Man fick två geografiskt identiska 
enheter, kommunen eller staden å den ena sidan och församlingen å den andra sidan, var och 
en med sina bestämda funktioner i det lokala samhället. Differentieringsprocessen har sedan 
under åren allt mer förstärkts. Barnavårdsfrågorna lades över på den borgerliga kommunen 
1924. Frågor som rörde folkundervisningen fördes successivt över till kommunen och 
församlingarnas engagemang inom detta område upphörde slutligen genom en lagstiftning 
från 1954. Några officiella band mellan kyrka och skola finns inte längre. Den strukturella 
differentieringsprocessen vad beträffar förhållandet mellan utbildnings- och religiösa 
institutioner kan alltså sägas vara avslutad och detsamma kan i stort sätt sägas om 
differentieringen mellan vård- och religiösa institutioner. Sedan slutet på 1980-talet har man i 
viss mån kunnat se en kontratendens i fråga om synen på det religiösa engagemanget inom 
vårdsektorn. Församlingarnas diakonala arbete betraktas också som värdefullt och lokalt 
förekommer ofta ett icke- institutionaliserat samarbete mellan kommunernas socialarbetare 
och församlingarnas diakoniarbetare.7

 
Peder Thalén vill med sin bok ”Den profana kulturens Gud” bidra med en ny syn på vår tids 
andliga kris. Han menar att avkristningen inte kan förstås som ett intellektuellt framsteg, 
vilket länge har varit ett förhärskande synsätt, utan måste snarare förstås som en form av 
kollektiv ”glömska”, en kulturs förlust av en transcendent dimension. Glömskan menar han 
beror på att den moderna människan inte längre förstår det språk vilket kristendomen talar. 
Det klassiska kristna språk som Luther exemplifierar är idag så kraftigt föråldrat att det inte 
kan återupplivas i sin traditionella gestalt. Detta språk har så länge legat i träda utan att 
förnyas inifrån att det av detta skäl blivit ett omöjligt språk. Det kristna språket har med andra 
ord blivit inautentiskt. Människans verklighet har sedan upplysningstiden expanderat i olika 
riktningar och det är som om det klassiska kristna språket blivit för litet för denna helt nya 
historiska verklighet och inte heller kan ta hand om de komplikationer som den gett upphov 
till. För att läsaren bättre ska förstå vad Thalén syftar på citerar han Birgit Stolts skildring av 
den värld som Luther levde i: 

 
För Luthers samtid och ända fram till upplysningen gällde som bekant 
skapelseberättelsen i Bibeln som en historiskt sann skildring av hur det verkligen 
gått till. Vi som får leva med begreppet ”The Big Bang” kan nästan avundas dem 
deras världsbild: hur nära och älskvärd är inte föreställningen om Skaparguden som 
tar sig en promenad i sin skapelse när aftonen börjar svalkas!… Medan vår 
”vetenskapliga” uppfattning om skapelsens början lämnar gåtan om livets uppkomst, 
om den egna existensens vadan och varthän utan svar, fann medeltidsmänniskan 
svaret i Bibeln. För Luther innebar detta att hans vardag var uppfylld av konkreta 
bevis för andemaktens existens. Ljumma vindar tolkade han som änglarnas 
andedräkt, när det stormade var det djävulen som fräste. Vardagens förtretligheter 
berodde till stor del på djävulens elaka tilltag, lyckliga händelser eller infall var 
Guds eller hans änglars verk eller den Helige Andes ingivelse. Någon banal vardag 
fanns inte, allt var genomlyst av denna hinsides verklighet eller, med ett annat ord, 
transcendent. Tillvaron var dramatisk genom den ständiga kampen mellan ont och 
gott som manifesterade sig i allt världsligt, i stort och smått (påfallande ofta just i 
smått!). Framför allt djävulen var en högst påtaglig realitet.8

 
Thalén menar också att ur en viss kristen synvinkel har det som vi idag kallar för avkristning 
flera goda sidor. Man kan t ex se detta skeende som en reningsprocess som varit nödvändig 
                                                           
7 Gustafsson, Göran (2000) s. 233f 
8 Thalén, Peder (1994) s. 147 
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för att bli fri från olika belastningar, t ex det kroppsfientliga arvet eller förekomsten av de 
många inhumana övergrepp som ägt rum i Guds namn. Kanske var det nödvändigt att den 
klassiska kristendomen måste dö på det sätt som den gjort i vår del av världen. Många inte 
minst inom kristendomens egna led, tenderar att missuppfatta avkristningen. Kyrkans 
avsomnande är inte liktydigt med den kristna traditionens död, utan innebär enbart slutet för 
en viss form av kristen tro.9

1.3 Metod 
Frågeställningen som utgör underlaget för denna uppsats är alltför omfattande för att det ska 
vara möjligt att genomföra undersökningen inom ramen av en tiopoängsuppsats. Det är för det 
första en geografisk omöjlighet att undersöka situationen i Sverige som helhet, och det är för 
det andra alltför tidskrävande att samla in data som kan representera samhället i stort. Jag har 
därför tvingats begränsa uppsatsen. För det första genom att uppsatsen gäller som en fallstudie 
över en enskild församling, och för det andra genom att genomföra undersökningen med hjälp 
av en fenomenografisk metod. För att söka svar på mina frågor har jag genomfört intervjuer 
med fem personer. Dessa tankar och åsikter kan inte ses som generella, utan de står för de 
intervjuades egna åsikter. Men de är ändå intressanta och viktiga eftersom de utgör en viktig 
del av en helhet. Undersökningen bygger, som jag tidigare nämnt, på en fenomenografisk 
metod. Detta innebär att uppsatsen beskriver ett fenomen i dess variation, d v s, den kommer 
att beskriva de individuella tankar och åsikter som finns hos de människor som intervjuats. 
Detta kommer att ge exempel på olika synpunkter som finns hos kyrkan samt bland 
människor i samhället, i fråga om relationen mellan Svenska kyrkan och folket, men resultatet 
kommer inte att vara representativt på det sätt att det går att dra några generella slutsatser 
utifrån det. 
 
Undersökningen bygger vidare på en sociologisk teori som har de intervjuades tankar i 
centrum, där förståelsen av dessa individers åsikter utgör den fortsatta diskussionen samt 
bidrar till slutsatserna. Det som fokuseras är upplevelserna hos de intervjuade, inte hur 
undersökningen tolkar deras upplevelser. 
 
Arbetet har genomförts i flera led. I det första skedet har jag samlat material inom ämnet 
”kyrkans kris”. Det materialet utgörs av tidningsartiklar i exempelvis Dagens nyheter, 
Aftonbladet, Expressen och Svenska kyrkans tidning. Frågeställningen ”Kyrkans relation till 
folket” har undersökts med hjälp av relevant litteratur inom ämnesområdet. Den litteratur som 
mest anknyter till denna undersökning presenteras även kort ovan under rubriken tidigare 
forskning. 
 
Med detta som underlag har jag i det andra skedet av arbetet tagit kontakt med de personer 
som varit aktuella för intervjuerna. Det bestämdes tid och plats och de intervjuade blev 
informerade om uppsatsens syfte och mål. Intervjuerna har genomförts med två representanter 
från den utvalda församlingen, en komminister och en kyrkoherde. Dessutom har intervjuer 
genomförts med tre andra personer. De tre personer som utvalts som representanter för 
samhället, är personer som på olika sätt förhåller sig till Svenska kyrkan. Gemensamt är att 
ingen av dessa personer kan ses som aktiva medlemmar i Svenska kyrkan, men däremot är de 
alla människor som ägnat mycket tid till religionsfilosofiska frågor, därför är de svar de ger 
väl genomtänkta. Detta urval är medvetet. För att ha möjlighet att besvara frågan om 
relationen mellan kyrkan och folket upplevs som en krock eller ett möte, så måste frågan 
ställas, varför vissa personer valt ett utträde eller varför de visar ett ointresse av kyrkan, d v s 

                                                           
9 Thalén, Peder (1994) 
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vilka orsaker ligger bakom dessa personers avmätta relation till kyrkan. Beror det på missnöje 
med kyrkan som institution, eller är det enbart av personliga skäl? Naturligtvis finns det 
många människor som enbart ser relationen som ett möte. Men det är inte dessa personer som 
är intressanta för denna uppsats. Det intressanta här är att se varför vissa personer vänder 
kyrkan ryggen. 
 
Det är även viktigt att poängtera att i de fortsatta beskrivningarna av dessa personer som 
representanter för samhället så hänvisar begreppet samhället till det profana samhället. De 
representerar inte den grupp samhällsmedborgare som lever i ett självklart möte i och med 
kyrkan. Dessutom, som jag även tidigare betonat, så står representationen enbart för dem 
själva som samhällsmedborgare och deras åsikter kan inte ses som generaliserande för 
samhället i stort. 
 
Ett av målen med intervjuerna var att frågorna i största möjliga mån skulle vara ungefärligt 
lika utformade till kyrkans representanter såväl som till det profana samhällets representanter. 
Eftersom undersökningens frågeställning bygger på möte eller krock mellan de två grupper 
som dessa personer företräder, så vill jag ha möjligheten att jämföra svaren utifrån samma 
intervjufrågor. Vissa av frågorna skiljer sig emellertid mellan de båda grupperna. Det var en 
nödvändighet för att få så övergripande svar som möjligt eftersom de olika grupperna utgår 
från olika erfarenhetsbakgrunder - Svenska kyrkan och det profana samhället. Jag har under 
intervjuerna försökt att så lite som möjligt påverka de intervjuades reflektioner och svar som 
ämnet; kyrkan - folket, möte eller krock, tar upp. Följande frågor är de som använts vid 
intervjuerna: 
 
Frågor som ställts till företrädare för Svenska kyrkan: 
• Hur ser medlemsantalet ut för församlingen - ökning, minskning eller oförändrat, under de 

sista fem åren? 
• Är det främst aktiva eller passiva medlemmar som begär utträde? 
• Vilken roll anser du att kyrkan ska ha, idag och i framtiden? 
• Vad kan församlingen erbjuda människorna idag? 
• Ser du någon förändring inom kyrkans arbete som du skulle vilja genomföra? 
• Vad anser du att kyrkan borde göra för att ha möjligheten att behålla eller till och med 

knyta till sig ännu fler medlemmar? 
• Fria ord! 
 
Frågor som ställts till företrädare för samhället: 
• Presentation av dig själv 
• Är du medlem i Svenska kyrkan - om du svarar ja, passiv eller aktiv medlem? Om du 

svarar nej, varför har du beslutat dig för utträde? 
• Vilka behov i samhället anser du att Svenska kyrkan ska uppfylla? 
• Anser du att kyrkan uppfyller dessa? 
• Vad anser du att kyrkan borde göra för att ha möjligheten att behålla eller till och med 

knyta till sig fler ännu fler medlemmar? 
• Fria ord! 
 
Det tredje skedet i arbetet var att genomföra intervjuerna. Dessa har skett vid 
intervjupersonernas arbetsplats eller hem. Intervjuerna har skett enligt frågorna ovan. 
Eftersom ett av målen med intervjuerna var, att utan påverkan från min sida, lyfta fram och 
försöka förstå de intervjuades egna ståndpunkter så blev samtalen fria. Det innebär att frågor 
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och svar inte alltid följer varandra. Andra tankar och åsikter har tillkommit efter de 
intervjuades egna önskningar. Jag har spelat in intervjuerna på band, för att efteråt skriva ut 
dem på dator för analys. Här har jag valt att ändra talspråk till skriftspråk. Dessa förändringar 
har jag gjort för att åsikterna skall tydliggöras. Ett talspråk innehåller även tankepauser och ett 
kroppsspråk, då dessa delar inte längre samverkar kan orden lätt missförstås. Berörda 
personer har efter sammanställandet haft möjligheten att kontrollera att texten korrekt utgör 
deras åsikter. Eftersom undersökningen bygger på personernas känslomässiga ståndpunkter så 
kan intervjuerna i vissa fall kännas värdeladdade för dem som medverkar. Därför har ett 
medvetet val varit att använda fingerade namn, samt att avidentifiera den församling som 
utgör uppsatsens fallstudie. De personer som jag intervjuat för min undersökning är följande: 
 
Företrädare för Svenska kyrkan i X-församling 
Kyrkoherden i församlingen. Församlingen består av en central ort med tre mindre 
tillhörande kyrkobyar. Hans verksamhetsfält innefattar hela församlingsområdet. 
Kyrkoherden har arbetat inom församlingen sedan några år tillbaka, men har även innan det 
arbetat som präst inom annan församling. 
 
Komminister i församlingen. Även hans verksamhetsfält sträcker sig över hela 
församlingsområdet, men han bor och verkar framför allt i en av de omkringliggande byarna. 
Komministern har arbetat inom församlingen i ungefär ett år. Men har även tidigare varit präst 
inom annan församling. 
 
Representanter för samhället 
Klas, 47 år och gift. Har två barn och arbetar som elektriker. Han uppger att han lämnat sitt 
medlemskap i kyrkan på grund av olika anledningar. Den största orsaken uppger han vara hur 
Svenska kyrkan behandlar sina kvinnliga präster. Men även att han har en tro som sträcker sig 
utöver kristendomens ramar 
 
Lena, 39 år och gift. Har två barn och arbetar nu i familjens eget dataföretag men är i grunden 
lärare. Tänker inom kort begära utträde ur Svenska kyrkan. Största anledningen uppger hon 
vara avgiften. Hon är inte beredd att betala så mycket till kyrkan eftersom hon anser att hon 
inte har något behov av kyrkans tjänster. 
 
Sara, 35 år och ensamstående mamma. Arbetar som medielärare på en gymnasieskola. Är 
medlem i Svenska kyrkan och tänker så förbli. Men hon ser sig själv som en passiv medlem. 
 
I analysen har jag funnit många olika kategorier som de intervjuade tagit upp under samtalen. 
Utifrån dessa har jag valt 6 kategorier som varit speciellt intressanta för undersökningen. 
Intervjufrågornas svar och de utvalda kategorierna behöver inte alls vara det samma. Tanken 
bakom intervjuerna var att inte styra de intervjuade in på vissa spår, utan låta dem själva 
reflektera över ämnet utifrån de frågor jag ställt. Analysen bygger därför på de fenomen som 
intervjupersonerna själva gett uttryck för. Kategorierna presenteras genom att jag genom 
rubriker ger exempel på hur ämnet för kategorin uttrycks i intervjuerna. De flesta kategorier 
behandlas av alla intervjupersoner, men någon kategori behandlas endast av några av de 
intervjuade personerna. Hur många av intervjupersonerna som behandlar samma ämne 
framkommer av antalet citat. Därefter sammanfattas kategorierna kort för att klargöra 
innehållet. För att undersökningen ska kunna besvara frågan om relationen mellan kyrkan och 
folket ses som en krock eller ett möte, så måste även en jämförelse mellan kyrkans- och 
samhällets synpunkter göras. Det sker i den diskussionsdel som följer varje kategori. 
Diskussionen ger även mina synpunkter och tankar i ämnet. I vissa fall jämförs även de 
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intervjuades svar med andra landsomfattande undersökningar som behandlat samma ämne. 
Det ger en bild av hur församlingen står i förhållande till mer generella analyser. 
Undersökningen avslutas med en avslutande diskussion som sammanfattar och jämför de 
tankar och åsikter som kommit till uttryck i texten. Den fråga som söker svar på, om krisen 
upplevs som ett faktum eller om situationen upplevs som överdriven, kan enbart besvaras av 
kyrkans egna representanter. Därför utgår de tre första kategorierna endast från församlingens 
egna företrädare och diskussionen innehåller ingen jämförelse mellan kyrkans- och samhällets 
tankar. 
 
Kategorierna är följande: 
Kyrkan: 
• Utträden i församlingen under de sista fem åren 
• Kyrksamheten inom församlingen 
• Gudstjänstdeltagandet 
 
Kyrkan och samhället 
• Det andliga behovet 
• Hur ska kyrkan nå människorna? 
• Utebliven religiös socialisation - uteblivna kyrkobesökare! 
• Önskningar inför en framtida kyrka 
 
Uppsatsen avslutas med en reflektion av genomfört uppsatsarbete samt en slutlig 
sammanfattning av arbetet i dess helhet. 
 
I planeringsstadiet för denna uppsats var ambitionen att undersöka Svenska kyrkans framtid. 
Efter skiljandet från staten 1999, samt mediernas ”domedagsprofetior” gällande massavhopp 
från kyrkan, ställde jag mig frågan; Kommer Svenska kyrkan att överleva i framtiden? Jag 
ville undersöka tankar och åsikter kring detta. Hur skulle en organisatoriskt samt ideologisk 
struktur kunna utformas inför framtiden, för att Svenska kyrkan skulle ha möjlighet att hävda 
sig i vårt avkristnade samhälle? Denna ambition fick jag dock lämna åt sidan då jag insåg 
svårigheterna med framtidsforskning. Framtidsforskning bygger mer på det filosofiska planet 
än på undersökningsbasis. 
 
För att texten ska bli så tydlig som möjligt så krävs en del begreppsdefinitioner. Ordet 
sekularisering har ett brett spektrum och betyder i vardagligt tal, det tema som beskriver 
långsiktiga förändringar på det religiösa området. I svenska akademiens ordlista står det 
”sekularisation -en -er s. sekulariserIa -ade v. göra världslig; förvärldsliga, avkristna; 
överflytta från kyrklig till världslig myndighet m.m. -ing -en -ar s.”10 Med andra ord så är 
begreppet sekularism mycket brett och berör inte enbart förändringar gällande kristendomen 
och Sverige, utan även andra religioner i andra världsdelar. Därför kommer jag att i största 
möjliga mån istället använda begreppet avkristning, vilket jag anser känns mer relevant för 
den här undersökningen. Ordet avkristning får då stå för kristendomens undanträngande till 
fördel för det profana tänkandet i det svenska samhället, inom institutioner och bland 
människor i stort. 
 
Begreppet kyrka kan innebära många olika tolkningar beroende på vem och vilken 
livsåskådning den tydande personen har. Ett kristet perspektiv kan exempelvis innebära att 
kyrkan inte är ett separat fenomen i samhället, utan att kyrkan är en del av samhället. Kyrkan 

                                                           
10 Svenska Akademiens ordlista (1986) 
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symboliserar då Kristi kropp som alltid verkar i samhället vare sig byggnaden finns eller ej, 
begreppet kyrka står för något transcendent. I ett profant perspektiv tolkas begreppet kyrka 
ofta enbart fysiskt, d v s den beskriver enbart byggnaden. I vissa fall räknas även 
organisationen in under begreppet. Detta är enbart exempel på två bland flera beskrivningar 
av ett mångomfattande begrepp. För att uppsatsen ska vara tydlig i sin definition av ordet 
kyrka så används ordet kyrkorum då det syftas på kyrkan som byggnad. Annars hänvisar 
termen kyrka till institutionen och organisationen som omger Svenska kyrkan. 
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2 Resultat av undersökningen 

2.1 Församlingens situation enligt tillfrågade kyrkoföreträdare 
Följande tre kategorier bygger på de intervjuer som gjorts med kyrkoherden samt 
komministern i den utvalda församlingen. Kategorierna har valts ut för att de besvarar frågan 
om hur Svenska kyrkans företrädare ser på den ”kris” som media beskriver. Anser dessa 
personer att krisen är ett faktum eller anser de att situationen är överdriven? De svar som 
frågeställningen kräver kan enbart besvaras av kyrkans egna företrädare. Dessa tankar och 
åsikter får därför ensamma inleda detta kapitel. 

Utträden i församling under de sista fem åren. 
Komministern: 
Det har varit en del utträden. Det går väl utför en aning, men inte särskilt mycket. Det har 
inte varit några stora rörelser i statistiken. Inte heller nu, efter skiljandet. Det är några av 
dem som varit dubbelanslutna som gått ur. /---/ Det har inte varit några strömavhopp, som 
man brukar kalla det för. 
 
Kyrkoherden: 
Vi har haft en del utträden, men det är ju två speciella affärer. Dels då den 
uppmärksamhet vi fick då en företrädare fick avgå, då begärde en del utträde. Och så i och 
med relationsförändringen till staten 1999. /---/ ..om man tittar under fem års tid. 
/---/, så är det väl hundra som har lämnat kyrkan. Sen kommer ju många till. Alla barn vi 
döper kommer till, och en och annan inflyttad. /---/ En och annan som varit aktiv i 
missionsförbundet har klivit ur på uppmaning av samfundet missionsförbundet att de skulle 
ta ställning. 
 

Ingen av de bägge intervjupersonerna anser att utträdena under de sista fem åren har varit 
särskilt anmärkningsvärda. Den siffra som nämns är hundra utträden under fem år, men å 
andra sidan har andra medlemskap istället tillkommit. En av de intervjuade prästerna 
poängterar dock att utträdesstatistiken föll något på grund av två speciella händelser som 
berört kyrkan. För det första en händelse som var specifik för församlingen,11och enligt den 
intervjuade kyrkoherden resulterade uppståndelsen kring detta i en del utträden. För det andra 
anser han även att skiljandet från staten 1999, i viss mån påverkat utträdesstatistiken. Ett 
annat konstaterande som visar sig under intervjuerna är att en del personer som förut varit 
dubbelanslutna inom fler trossamfund, valt att lämna Svenska kyrkan för någon annan 
församling. 
 
Diskussion 
Utträdesstatistiken under de fem senaste åren i församlingen visar mycket riktigt att de tre 
specifika händelserna starkt påverkat utträdessiffrorna. År 1995, begärde 17 personer utträde 
ur församlingen. År 1996, begärde 9 personer utträde. År 1997, begärde 38 personer utträde, 
vilket var det år då församlingsborna visade sitt missnöje mot domkapitel och biskops 
agerande mot dåvarande kyrkoherde. År 1998, var det åter 9 personer som lämnade 
församlingen. År 1999, begärde 45 personer utträde. Det var det år då många begärde utträde 
ur församlingen på grund av uppmaningen av samfundet missionsförbundet att dess 
                                                           
11 1997 anklagades från vissa håll i församlingen, den dåvarande kyrkoherden, att han var alltför tillmötesgående 

inför det nya New Age tänkandet. Händelsen väckte höga diskussioner och det slutade med att den ifrågasatta 
kyrkoherden fick lämna sitt ämbete. Många människor ansåg att domkapitel och biskopsagerande var fel och 
visade sitt missnöje genom att träda ur Svenska kyrkan 
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medlemmar skulle ta ställning. År 2000, var det 7 personer som begärde utträde. Slutligen har 
under tiden 2001-01-01 t om 06-30, 16 personer begärt utträde. Detta år preciserades 
kyrkoskatten på skattsedeln och medför att avgiften då blir mycket påtagligare än förut.12

Kyrksamheten inom församlingen 
Komministern: 
I vår församling har inte antalet konfirmander minskat, utan snarare tvärtom. 
 
Kyrkoherden: 
…vi har ganska så god kyrksamhet om man tittar på genomsnitt. Om man tittar på besök 
vid gudstjänsterna och delar det i antalet gudstjänster, så ser man ett genomsnitt, och det 
ser faktiskt ganska så bra ut. /---/ vi har en hög dopfrekvens här, den ligger någonstans 
mellan 80 - 90% av alla nyfödda barn. /---/…om man tittar på antalet tillhöriga i 
kommunen, så tror jag, att det är någonstans kring 92 % av innevånarna som tillhör 
Svenska kyrkan. 

 
Den intervjuade kyrkoherden berättar att församlingen har ett högt procentuellt medlemsantal, 
ganska så god kyrksamhet samt en hög dopfrekvens. Komministern konstaterar även att 
antalet konfirmander i Ockelbo har ökat. 
 
Diskussion 
Bägge intervjuade personer verkar vara ense om en relativt god kyrksamhet inom 
församlingen. På församlingsnivå samlas det varje år in kyrkostatistiskt material. Genom detta 
material kan man sedan följa förändringar i fråga om förekomst av gudstjänstbesök, andelen 
som döps av de nyfödda, vigslar, konfirmationer osv. Dessa aggregerade data, d v s uppgifter 
om verksamheter och aktiviteter inom olika administrativa enheter: Församlingar, pastorat, 
kontrakt, stift och rikskyrka, ger en god uppfattning om förhållandena både i olika 
bebyggelsemiljöer och i olika delar av landet.13 Däremot ger de ingen bild av hur många av 
de engagerade som är kvinnor eller män, ej heller vilka åldersgrupper som är representerade. 
Kyrksamheten bygger på ett s k kyrksamhetstal. Detta beräknas med hjälp av att besöken vid 
huvudgudstjänsterna14 under årets alla sön- och helgdagar adderas. Totalantalet delas sedan 
med 52 (antalet veckor under ett år) så att man får det genomsnittliga antalet 
huvudgudstjänstbesökare per vecka under ett år. Därefter räknar man ut hur stor procent detta 
genomsnittsantal huvudgudstjänstbesökare utgör av alla medlemmar inom församlingen.15 
Risken finns att kyrksamhetstalet i någon mån kan bli missvisande om intresset ligger i att 
söka ett verkligt tal på kristet aktiva gudstjänstbesökare. De ”stora” kyrkogångsdagarna som t 
ex 1 söndagen i Advent, musikgudstjänster o s v, då fler än vanligt går i kyrkan, drar upp 
kyrksamhetstalet. Men det ger ändå en fingervisning om antalet gudstjänstbesökare inom de 
olika församlingarna. 
 
I församlingen som valts för denna fallstudie har det enligt en av de intervjuade skett en 
ökning av antalet konfirmander. Detta kan ses som positivt ur församlingens perspektiv. Den 
rådande trenden inom resten av landet har varit det motsatta. Andelen ungdomar som 
konfirmerats har minskat konstant under en undersökt period av 24 år. År 1970 konfirmerades 

                                                           
12 Se bilaga 1, Antal utträden ur Svenska kyrkan 
13 Gustafsson, Göran (2000) s. 55 
14 Anm: Med huvudgudstjänst menas alla gudstjänster förutom de gudstjänster som ingår i dop, vigsel och 

begravning. 
15 Gustafsson, Göran (2000) s. 56 
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80.7 % av alla 14 åringar16 År 1994 konfirmerades 53.2 % av alla 15 åringar.17 Varför 
konfirmationen inom den specifika församlingen har stigit, när resten av landet visar på 
motsatt data, är värt att fundera över. Det kan vara så att ovanstående undersökning även den 
kanske hade visat mer positiva procenttal om de gällt idag, år 2001. Dessvärre har jag inte 
kunnat finna några färskare undersökningar. Men det kan också bero på en lokal trend bland 
ungdomarna i den kommun som fallstudiens församling tillhör. Samhället i sig är relativt litet, 
trender och ideal får snabbt genomslagskraft hos ungdomarna. Detta beror mycket på att det 
enbart finns en högstadieskola inom kommunen, där alla ungdomar träffas de flesta dagar 
under året. Vid ett samtal i juni 2001, med en av årets konfirmander, så förklarade hon att hon 
ville konfirmera sig för att hon tyckte det lät roligt och spännande. Dessutom hade hon hört att 
den person som var ansvarig för konfirmationen var omtyckt och att det alltid var roligt vid 
hans konfirmationssammankomster. Kanske finns förklaringen där. Vad de unga hör andra 
berätta, samt om konfirmationsansvarige är en person som är omtyckt och respekterad av 
ungdomarna. 

Gudstjänstdeltagandet 
Komministern: 
De äldre människorna försvinner snart från kyrkan, /---/… gudstjänstdeltagandet går ner 
lite långsamt, /---/..sedan så glädjer man sig över att deltagandet ändå ökar vid 
musikgudstjänster och vid andra saker som vi anordnar. Det är en klen tröst, därför att 
deltagarna dom dör undan, det har jag ju sett också, alldeles påtagligt i mina tidigare 
församlingar. /---/ Det är bara en tredjedel så mycket folk i kyrkan idag som det var under 
åttiotalet. 
 
Kyrkoherden: 
Det går inte att komma ifrån att, de tillfällen på året då det samlas i särklass mest folk är 
julnatten. /---/ I särklass julnatten, då sätter vi ut extra stolar, då har vi mellan sex och 
sjuhundra besökare i kyrkan. /---/ Om man ser till gudstjänsterna, de som samlar mest, det 
är temagudstjänsterna med speciella inslag. Vi hade härförleden en temagudstjänst ”i 
Guds vind,” en kontraktsgudstjänst, då vi firade nattvard också. Då var det kanske fyra 
hundra personer i kyrkan. Så att det ser väldigt olika ut. Men jag tror att då det är mindre 
folk i kyrkan, det är dom här gråa söndagarna då vi har gudstjänster där det inte händer 
så mycket. 
 

Ingen av de två intervjuade prästerna talar om någon akut kris vad gäller antalet 
gudstjänstbesökare. Däremot så ser den intervjuade komministern faran i att den äldre 
generation som hittills varit den största gruppen gudstjänstbesökare, nu sakta håller på att dö 
ut. Han menar att även om antalet besökare ökar vid gudstjänster med speciella arrangemang, 
så är detta ingen tröst, eftersom alla gudstjänster sammanlagt ändå har minskat drastiskt sedan 
åttiotalet. 
 
Diskussion 
Vad gäller gudstjänstbesök, så följer församlingen den nedfallande trend som inbegriper hela 
landet. Enligt en undersökning som gjorts mellan åren 1975 och 1994, så skedde den mest 
negativa (nedgående) förändringen i landet vid mitten av 1980-talet och den fortgående 
minskningen under 1990-talet är en obestridlig realitet.18 Men ser man däremot till annan 

                                                           
16 Anm: konfirmationsåldern ändrades runt 1980 från 14 till 15 år 
17 Gustafsson, Göran (2000) s. 63 
18 Ibid. s. 58 
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kyrklig verksamhet, exempelvis musikgudstjänster så visar siffrorna det motsatta.19 Denna 
ökning av antalet besökare gäller fallstudiens församling såväl som resten av landet. 
Ökningen i landet var dock störst mellan år 1970 och år 1985. År 1970 var det 810 000 
deltagare vid de olika musikgudstjänsterna. Och år 1985 var antalet deltagare 2 170 000. Efter 
1985 har dock ökningen av antalet deltagare inom landet i stort sett stannat upp vid de 
samlingar som sammanfattande betecknas som musikgudstjänster. År 1994 var antalet 
besökare 2 340 000.20

 
Det är intressant att se att intresset för musikgudstjänsterna har ökat. Men frågan är om 
kyrkan i fortsättningen kommer att kunna hävda sig inför de fallande siffrorna vad gäller den 
vanliga gudstjänsten. De flesta människor som besöker kyrkan idag, går inte dit i första hand 
för att ta del av evangelium utan för att lyssna till musiken, se någon döpas, vigas eller för att 
medverka vid en begravning. Förlorar kyrkan sina besökare vid de rena gudstjänsterna så 
finns risken att kyrkan får nöja sig med att de får rollen av en arkitektoniskt vacker lokal, där 
människorna får budskapet ”med på köpet”. Kyrkorummets syfte är egentligen bredare än så. 
Det ska vara en plats att mötas vid för att lyssna till predikan och Guds ord, att införliva 
andligheten samt att finna gemenskap, trygghet och styrka. Om detta är en utveckling som är 
av ondo är upp till varje enskild individ att avgöra. Men i dagens avkristnade samhälle så 
kanske musik- och familjegudstjänsterna ändå är kyrkans enda möjlighet att nå så många 
människor som möjligt med sitt budskap. Ser man saken ur det perspektivet så har kyrkan 
fortfarande en stark plats i vårt avkristnade samhälle. 

2.2 Kyrkan och folket - möte eller krock? 
Följande text belyser kyrko- och samhällsföreträdarnas tankar kring en gemensam kategori. 
Kategorierna avslutas med en kort sammanfattning för att klargöra innehållet. Den 
efterföljande diskussionen jämför de intervjuades svar samt ger mina synpunkter och tankar i 
ämnet. 

Det andliga behovet hos människor 
Kyrkan 

Komministern: 
Jag kan ju önska, att kyrkan hade en roll, /---/…att vi kan hjälpa människor med deras 
livstydning. Genom det kyrkan har att ge, texterna, psalmerna och hela 
gudstjänstgemenskapen, /---/ hjälpa människorna i deras orientering av livsfrågor. /---/ 
Varifrån kommer vi? Vad gör vi här? Vad ska allt vara bra för och var är vi på väg? Har 
man det som målsättning, då har vi en bra lång väg framför oss, för jag tror inte att det 
fungerar så idag. /---/ Vi kan inte eftersträva att alla ska bli munkar, utan för dom flesta 
gäller det att man kanaliserar känslor, det här med livets faser och årsrytmer, livets 
växlingar och årets växlingar med riterna och festerna. Det behöver alla samhällen för sin 
stadgas skull, trygghet och historia så att man känner att man har ett sammanhang. 
 
Kyrkoherden: 
Jag är buren av den visionen att kyrkan för det första är en del av samhället. Vi kallar det 
också att leva i världen, inte av världen. Jag tror att det är viktigt att se dom olika 
mötesplatserna, en mötesplats är kyrkorummet, men vi har mängder av andra mötesplatser 
i samhället i vardagen. /---/ vi ska vara både salt och ljus ute i samhället. 

                                                           
19 Anm: Begreppet musikgudstjänster innefattar, kyrkokonserter, musikandakter m m, där det musikaliska 

inslaget utgjort det huvudsakliga innehållet och som har haft karaktären av gudstjänst. 
20 Gustafsson, Göran (2000) s. 64 
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/---/ Bygger vi upp relationer, kontaktnät, då blir det naturligt att fråga efter kyrkan när 
det behövs. Det är förtroende. Vi har ju fyra dimensioner vi ska arbeta efter nu, så att 
säga, i den nya kyrkan. Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Fyra dimensioner 
som går i varandra och det ska prägla vår verksamhet. Då kan det vara olika storlekar 
beroende på vilket område. Vi har ju en uppgift att föra ut evangelium i byn. Men det kan 
se olika ut, och när vi finns ute i samhället så är det ju inte direkt för att missionera. Utan 
det är för att möta människorna där de befinner sig. 

 
Att möta människor i samhället och att stödja dem i deras livsfrågor och i vardagen kommer 
till uttryck som viktiga enheter hos de båda intervjuade. Viljan är att dessa mål ska kunna nås 
i samarbete med de fyra dimensioner kyrkan ska arbeta efter; Gudstjänst, undervisning, 
diakoni och mission. Att leva i världen och inte av världen, att kyrkan är en del av samhället 
samt att kunna ge en trygghet och stadga är ännu en åsikt som genomsyrar de intervjuades 
tankar kring kyrkans roll i samhället. 
 
Samhället 

Klas: 
Egentligen tycker jag själv om att gå i kyrkan, jag går gärna på en gudstjänst. Jag brukar 
då sitta och lyssna på vad prästen har att säga, och många gånger tycker jag att det han 
predikar är både intressant och tänkvärt. Så därför ser jag mig inte själv som anti på 
något vis. /---/ Det andliga har alltid funnits, sedan urfolkens tider, /---/ Så tron är viktig 
för människorna. Men jag själv har en vidare tro. Jag vill inte begränsa mig till en 
religion. /---/ Jag tycker att kyrkan ska finnas, därför att det finns många människor som 
finner ro och harmoni i kyrkan. /---/ Kyrkan uppfyller behovet för dem som söker sig till 
den. Det är ju väldigt många som mår bra av den, det tror jag i alla fall. /---/ Att uppfylla 
mina behov är nog svårt i och med att min andlighet går över alla religionsgränser. Jag 
känner att Svenska kyrkan är en för smal sektor för mig. 
 
Lena: 
Själva kyrkorummet som historiskt kulturarv är bra. /---/ Jag trivs faktiskt i kyrkan. Det är 
många som tycker att det är för stort, pråligt och tungt, men jag tycker tvärtom. Det känns 
avslappnat på något sätt. /---/ Jag är varken döpt eller konfirmerad och jag har ingen 
religiös bakgrund i min familj. Men jag är nog ändå den som är mest religiös i min familj. 
Men jag har inget intresse av Svenska kyrkan och deras dogmatik./---/ Om kyrkan skulle 
ha tillfredsställt mig. Då skulle kyrkan ha varit mer öppen. /---/ dit folk går och där man 
kan umgås på ett mer lättsamt vis. /--/ Jag tycker att det är för stelt. 
/---/ Men säkert så uppfyller kyrkan behov för andra, ta till exempel det här med 
uppsökande verksamhet, med exempelvis diakonissorna som åker hem till folk som är 
ensam och som ingen besöker. De kan hjälpa till när människor gjort sig illa, till exempel 
handla åt någon som brutit benet. Och det är ju fantastiskt, /---/ där fyller man verkligen 
ett bra behov. Men det ska till exempel heller inte vara så att man tycker att man inte kan 
gå till kyrkan om man inte anser sig vara lämpligt klädd. Dit ska man kunna gå när man 
vill, när man har ett behov. 
 
Sara: 
Själva kyrkorummet i sig tycker jag om. Jag kan gå in i kyrkan och sätta mig och få tröst, 
utan präst, utan utav bara rummet i sig. /---/ Jag vill inte gå ur Svenska kyrkan… 
/---/ Jag vet inte varför, men det måste ju bero på någon slags tro på kristendomen ändå. 
Att det är tro på kristendomen i sig och att jag vill kunna använda kyrkan som min, var jag 
än bor. /---/ För det första så tycker jag att kyrkan ska uppfylla behovet av att folk vill 

 15



döpa sina barn, gifta sig och begrava sina döda. Och det behovet uppfyller dom ju. Det är 
det behovet som man märker mest av, i alla fall i min ålder och det är dom gångerna som 
jag själv går i kyrkan. Men sedan tror jag att det finns ett annat behov också. /---/ Jag tror 
att det är mest gamla personer som har behovet att gå till kyrkan för att känna frid och för 
att lyssna på predikan, enligt den tro som de har, och som lever kvar i dem. Jag tror inte 
att det behovet i samma utsträckning finns hos oss som är lite yngre. /---/ De som går i 
kyrkan på söndagarna, de får nog sitt behov uppfyllt. Men om man tänker på att det finns 
andra människor som skulle vilja ha sitt behov uppfyllt, så tror jag inte att Svenska kyrkan 
uppfyller det. Inte bland yngre personer, som jag själv till exempel, jag går inte till kyrkan 
för att få tröst, utan jag går till släktingar och vänner för att få tröst. 
 

Alla personerna här menar att de egentligen trivs i kyrkan. Klas berättar att han tycker om att 
gå på gudstjänst och lyssna till vad prästen har att säga och att han anser att det är intressanta 
och tänkvärda ord som kommer till uttryck. Problemet för honom är att han tycker att 
kristendomen känns för smal, han har en vidare tro. De andra två intervjuade personerna 
menar att de uppskattar kyrkorummet. Att det känns avslappnat och att platsen i sig ger tröst. 
Två av de intervjuade uttrycker också att de har en tro, men att det är en tro som inte följer 
Svenska kyrkans dogmatik. Därför kan ingen av dem känna att de har något behov av det som 
Svenska kyrkan har att ge. Däremot ger Sara uttryck för att hon tror att hon valt att stanna i 
Svenska kyrkan därför att hon har någon slags tro på kristendomen och vad de står för, men 
samtidigt pekar hon på den avkristning som skett i samhället och framför allt hos hennes egen 
generation. 
 
Alla tre personer är här överens om att kyrkan uppfyller ett behov för vissa målgrupper. 
Antingen de som är troende och själva söker sig till kyrkan eller så den grupp som behöver 
sällskap och hjälp och som då diakonin ställer upp med. Men ingen av de tre personerna anser 
att kyrkan kan uppfylla deras egna behov. De olika anledningarna som ges till detta är att det 
finns ett behov av andlighet som är mycket bredare än den som Svenska kyrkan står för. Eller 
att behoven inte kan tillfredsställas i en kyrka som är alltför stel och högtidlig. En av 
personerna menar att denne inte har något behov av kyrkan, mer än vid dop, vigsel och vid 
begravningar och dessa behov tillfredsställer kyrkan. Men behovet av samtal och tröst 
uppfylls med hjälp av släkt och vänner. 
 
Diskussion 
Vid en jämförelse mellan dessa tankar kring människors behov och kyrkans roll, så inser man 
snart att det tydligt finns ett religiöst behov hos de intervjuade men att de anser att inte kyrkan 
kan fylla detta behov. Tydligt var också att kyrkan i sin tur vill möta människor i samhället 
och stödja dem i deras livsfrågor och i vardagen. Varför går då inte detta ihop? Sedan 
industrialiseringen och urbaniseringens genombrott, har många människor mer och mer känt 
alienation inför både sig själv och inför sitt samhälles normer. Kraven på människors 
kunskaper och omdömen har ökat i och med informationssamhällets framväxt. I tider som 
dessa behöver människor ett fotfäste som hjälper dem att stå emot de krav som hela tiden 
ställs på dem. Om kyrkans roll är att föra ut evangelium till byn, att kunna vägleda människor 
genom livets alla faser samt att finnas till för samtal och för att lyssna, så borde det ju inte 
vara någon svårighet för kyrkan att uppfylla detta. Men så lätt är det inte. Jag anser att 
svårigheten ligger i att dagens avkristnade och samtidigt globala samhälle, för med sig så 
många valmöjligheter vad gäller tydning och vägledning i existentiella frågor. För att 
människor frivilligt ska söka sig till kyrkan för vägledning måste det finnas en tro på att det 
”kristna konceptet” kan besvara deras frågor. Den kristna övertygelsen enligt Svenska 
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kyrkans dogmatik finns inte hos många människor i Sverige idag.21 Människor upplever att 
de uppfyller de behov de har på annat sätt. Med en sådan konkurrens är det inte lätt för kyrkan 
att påvisa att just deras ”koncept” är det bästa. 
 
Under intervjun med de två Kyrkoföreträdarna ges intrycket av en önskan, från bägge håll, 
om att det måste finnas värme och humanitet i relationen mellan kyrkan och folket. En 
personlig kontakt mellan kyrkan och dess företrädare och samhällsmedborgarna. Den gamla 
synen på kyrkan som en auktoritet som hellre fördömer än förlåter finns det inga som helst 
spår av. Under intervjuerna med kyrkoföreträdarna framkommer det även en önskan om att 
skapa ett förtroende mellan kyrkan och samhället. I mötet mellan kyrka och 
samhällsmedborgare beror naturligtvis den skapade eller icke skapade förtroendekänslan i stor 
mån på vem företrädaren för kyrkan är. Liksom inom alla områden i samhället där 
verksamheten bygger på kontakter, så är det viktigt hur företrädaren för institutionen bemöter 
andra människor. Om kyrkan har ambitionen att bygga upp ett förtroendeförhållande mellan 
sig och samhällsmedborgarna är det därför viktigt hur prästerna bemöter sina kontakter. 
Kanske är det så att vissa personligheter inte alls passar för sin uppgift, medan andra 
personligheter direkt lyckas skapa det eftersträvade förtroendet. 
 
I ett tidshistoriskt perspektiv skulle man kunna påstå att det inträffat relativt omfattande 
värdeförskjutningar i samhället, framför allt från andra världskrigets slut fram till idag. 
Dagens människor värderar exempelvis ofta materiella ting högt och tror att välbefinnandet 
vilar på egendom istället för att söka andligt välbefinnande, då måste kyrkan bemöta 
människan i dess egna profana världsuppfattning. Om inte kyrkan gör det så förstår inte 
människorna kyrkans språk, och det man inte förstår kan man heller inte ta till sig. I mångt 
och mycket tror jag att den moderna kyrkan har insett detta dilemma. Den intervjuade 
kyrkoherden säger: Vi har ju en uppgift att föra ut evangelium i byn. Men det kan se olika ut, 
och när vi finns ute i samhället så är det ju inte direkt för att missionera. Utan det är för att 
möta människorna där de befinner sig. Komministern uttrycker samma tanke med andra ord: 
Vi kan inte eftersträva att alla ska bli munkar, utan för dom flesta gäller det att man 
kanaliserar känslor, det här med livets faser och årsrytmer, livets växlingar och årets 
växlingar med riterna och festerna. Det här medför många avväganden för kyrkan, för de har 
samtidigt en uppgift de ska fylla. De ska föra ut evangelium till människorna i byn. Men 
medlet behöver inte vara detsamma som målet. Om kyrkan vinner i sin strävan att inge 
förtroende hos samhällsmedborgarna och att de finns där som en trygghet och som goda 
lyssnare, då vågar kanske människorna slutligen också ta till sig kyrkans budskap. 
 
Det är ett mycket vanligt fenomen i Sverige att många människor anser sig ha en tro på 
någonting. Människor är religiösa på sitt eget sätt och identifierar inte sin tro med Svenska 
kyrkan.22 Jag anser att utvecklingen av den individuella folktron som är så vanlig idag, bl a 
beror på den mobila samhällsstrukturen. Ändå fram till mitten av 1800-talet följde den 
officiella tron Svenska kyrkans dogmatik. Tidigare hände det t o m att människor straffades 
med landsförvisning om man inte följde kyrkans normer. Människor i det samhället levde 
också så isolerat att de inte kände till några andra vägar än de som sockenkyrkan erbjöd.23 
Men under 1800-talets andra hälft började stora förändringar infinna sig. Människorna i det 
svenska landskapet fick influenser från bl a från Amerika. Genom brev från emigranter 
berättades det mycket som för svenskarna innebar helt nya tankebanor. Proteströrelser och 
sammanslutningar började att växa fram, de protesterade mot den rådande samhällsordningen. 
                                                           
21 Olofsson, Folke T (1995) s. 86 
22 Ibid. s. 87 
23 Brohed, Ingemar (mfl) (1997) kap. 1 
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Trosvisst hävdade enkla bönder, gamla gummor, pigor och drängar sin rätt att tolka Guds eget 
ord, som de själva kunde läsa det i Den Heliga Skrift. De religiösa väckelserörelserna började 
att växa fram.24 Idag lever inte människor längre isolerade i sin tillvaro, tvärtom influeras de 
dagligen av det nytänkande som finns över hela vår jord. Svenska kyrkan har idag hård 
konkurrens från många olika livsåskådningar och det vore därför orealistiskt att tro att alla 
människor väljer just den väg som Svenska kyrkan stakar ut. 

Hur ska kyrkan nå människorna? 
Kyrkan 

Komministern: 
Det vi kan göra det är att ge människorna känslan av att dom blir tagna på allvar som 
individer. Och kyrkan är dålig på det. /---/ Ändå upprepar kyrkan det inför sig själv hela 
tiden. Att det är det vi gör, vi lyssnar och tar på allvar, men hur lyssnar vi om vi inte är på 
plats på något vis? /---/ Människor måste känna att de blir tagna på allvar. 
Samtalsgrupper tror jag är en bra lösning. 
 
Kyrkoherden: 
Varför människor i trettio- till trettiofemårsåldern uteblir, tror jag beror på att livet ser 
olika ut, under olika tider i livet. För just där mellan trettio och fyrtio år, då har man 
familj, barn och aktiviteter, det är mycket som drar. Vi håller på att försöka hitta 
formerna, vilka tider på helgen som är mest lämpad för familj, för jag tror att det är 
frågan om det också, att gå till mötes och fråga efter behov. /---/ Vi i vår församling har så 
många kontakter, vi har precis så många kontakter som vi behöver. Dörrarna här är 
öppna. Man väntar många gånger på att vi ska komma och att vi ska fördjupa samarbetet. 
Så för oss är problematiken hur ska vi kunna ta tillvara på allt. /---/ Men visst gäller det 
för oss att vara lyhörda och möta människor där dom står. Men jag tror samtidigt också 
att vara väldigt tydliga. /---/ vi behöver vara tydliga i vad en kristen tolkning innebär. Vi 
börjar nu också att bygga om vapenhuset, det ska stå färdigt i oktober. Där kommer vi 
bland annat att bygga ett rum för livsfrågor och samtal, där människor kan slinka in från 
gatan och vet att vissa dagar och vissa tider finns här någon att samtala med. Det finns 
någon som lyssnar. 

 
Komministern menar att kyrkan måste visa att de tar människor på allvar och att en stor bit av 
kyrkans roll handlar om att finnas till som goda lyssnare. Han anser att kyrkan i dagsläget är 
dålig på det och att det är en stor nackdel. Kyrkoherden menar att en viktig bit handlar om att 
ha kontakter med olika instanser i samhället. Vidare berättas att församlingen redan har så 
många kontakter så att problemet nu istället handlar om hur kyrkan ska kunna ta tillvara på 
alla dessa kontakter. Församlingen försöker även att hitta former som bättre ska anpassas efter 
familjernas behov. Det berättas också att det i kyrkan ska byggas ett rum för livsfrågor och 
samtal som kommer att hjälpa till att uppfylla kyrkans roll som lyssnare. 
 
Samhället 

Sara: 
Jag tror att den moderna människan inte tänker på Gud i första hand när man ska finna 
kraft. Utan man tänker på sig själv och sitt inre mera, kanske kunde man använda det lite 
mer. Att kyrkan blir lite mer utåtagerande mot människan. /---/ …de flesta säger när man 
frågar dem att de tror på någonting. /---/ Så söker man någonting annat. Jag tror att det är 
därför som andra rörelser blivit mycket starkare, sådana som man inte tycker är så 

                                                           
24 Hedenborg, Susanna. Johansson, Alf W. Melin, Jan. (1997) s. 196 

 18



högtravande och högtidliga, ja…och som kanske tittar på människan och människans inre 
mer, att man är en stark person själv. Att det är inte Gud som skapar mitt liv, utan jag 
skapar mitt liv själv. /---/ Och varför måste man gå till kyrkan just på söndagar? Jag tror 
att vi nutidsmänniskor, vi som är yngre och fortfarande arbetar, varken har tid lust eller 
ork att gå till kyrkan just på söndagar. Man skulle kunna gå vilken dag som helst. /---/ på 
söndagar klockan elva, kanske man sover därför att man har arbetat så hårt hela veckan. 

 
Den intervjuade personen anser att kyrkan glömmer människan i sig. Det finns en önskan om 
att kyrkan mer ska se till människans inre och vad hon själv klarar av, istället för att enbart se 
till vad Gud begär av människan. Det finns även önskemål om att kyrkan mer ska se till 
behoven hos de som arbetar och inte har kraft att gå till kyrkan just på söndagar. 
 
Diskussion 
Vid de tankar som framkommer under intervjuerna kring hur kyrkan ska agera för att nå ut till 
fler människor, så sammanfaller samhällets önskan om att kyrkan mer borde se till de 
arbetandes behov med kyrkans ambition att hitta former som bättre passar familjen. Det 
planerade rummet för samtal om livsfrågor stämmer även det med önskningen om att kunna 
besöka kyrkan andra tider än på söndagar, eftersom rummet kommer att vara öppet flera dagar 
under veckan. Idéen om ett rum för samtal i anslutning till kyrkorummet ger en god möjlighet 
att uppfylla kyrkans ambition att nå fler människor. Men det är viktigt att kyrkan hittar ett sätt 
att genomföra detta så att alla känner tryggheten och nyfikenheten att besöka rummet. Det 
gäller att finna någonting som gör att även den sekulariserade människan känner att rummet 
också är aktuellt för dem. Kanske kan kyrkan anordna en liten utställningsdel, där man 
exempelvis med text och bild berättar om den lokala kyrkans historia. Eller det kanske kan 
finnas en liten kaffeservering där besökaren kan komma in för att ta en paus och läsa 
tidningen. Om kyrkan inte skapar någon ”lina” mellan sig själv och det profana samhället, 
finns det en risk att de ändå inte når ut till andra människor än de som redan tillhör 
gemenskapen. Det vore tråkigt om kyrkans satsning på ett rum för samtal enbart kom att 
användas av de som redan funnit vägen till kyrkan. 
 
Ärkebiskop Gunnar Weman uttrycker bland annat sina åsikter om kyrkans identitet och 
framtida roll på följande vis; 

 
”De heligas samfund är och förblir församlingsgemenskapen. Den gemenskapen är det som 
vi i vårt arbete med vad det innebär att vara folkkyrka vill utveckla, så att den uttrycker 
Svenska kyrkan som en kyrka med, för och i folket - men också en gemenskap som uttrycker 
kyrkans engagemang i samhälle och värld.”25

 
Dessa tankar går att spåra i båda de intervjuade prästernas tankar kring hur kyrkan bäst ska ha 
möjlighet att fånga upp fler människor. Genom att finnas till, genom kontakter, genom att 
lyssna samt att ta på allvar - en kyrka med, för och i folket. Flera gånger under samtalens gång 
med de bägge kyrkoföreträdarna, så poängteras det att en av kyrkans stora uppgifter är just att 
lyssna och ta på allvar. Ska kyrkan ha möjlighet att uppnå det målet så är det viktigt att kyrkan 
som institution väcker förtroende och tillit ute i samhället. Och för att kunna göra det så måste 
kyrkan skapa en personlig och vänskaplig kontakt mellan sig och samhället. De måste synas, 
höras och införlivas mer än vad de gör idag. 

                                                           
25 Edqvist, Gunnar (mfl) (1996). s 64. 
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Utebliven religiös socialisation - uteblivna kyrkobesökare! 
Kyrkan 

Komministern: 
Jag tror att det är bråttom för oss att nå trettiofemåringarna. De äldre människorna 
försvinner snart från kyrkan. /---/ Det är mest äldre med på aktiviteter, som exempelvis 
syföreningar, utflykter och församlingsresor, och det är en väldig brist. Det skulle vara bra 
om man faktiskt kunde nå de här som är mellan trettio och sextio år. /---/ Vi har mycket 
barnarbete. Det är barngrupper, miniorer och miniminiorer med mera. Det är många 
kyrkoråd och liknande, som tror att det där är ett bra sätt för framtida rekryteringar av 
medlemmar. Det tror jag inte alls på. Barnen är för små. Dom kommer inte att komma 
ihåg det där, och vem vet vad dom kommer att komma ihåg. Dom kanske kommer ihåg att 
de blev ”snuvade” på någonting eller att de blev förbigångna eller någonting tråkigt, 
någon liten bagatell som fastnar, medan det som var meningen med det hela inte fastnar 
alls./---/ Man menar att då barnen framträder i kyrkan, då kommer mormor och fastrar, 
och det kanske dom gör, men de går ju aldrig tillbaka…jag har då aldrig sett någon som 
kommit till exempelvis en ”röjig” familjegudstjänst, komma tillbaka nästa söndag därför 
att det var så bra. Utan dom är där därför att barnen framträder. /---/ Om man istället 
nådde deras föräldrar på en nivå där barnens föräldrar fick ut någonting, då skulle dom 
överföra sin positiva erfarenhet av att kyrkan är någonting viktigt för oss. Det tar barnen 
till sig mycket effektivare än att vi riktar oss direkt till barnen. Det är de vuxna vi måste 
fokusera oss på och inte det här lättköpta med barnen. 
 

Den intervjuade prästen talar om att en viss åldersgrupp i stort sett saknas i kyrkan och i dess 
aktiviteter. Han menar att kyrkan idag satsar på barnverksamhet i syftet rekrytering, men att 
detta inte fungerar. Istället borde kyrkan rikta sin uppmärksamhet mot barnens föräldrar och 
genom dessa även slutligen nå barnen. 
 
Samhället 

Lena: 
Det är synd att det är så stelt. Nu ska vi stå upp! Oj, ska vi stå upp nu? Och nu ska vi sitta! 
Oj, ska vi sitta nu? Oj, vad jag skäms, jag glömde bort att vi skulle stå. Man får inte ens 
applådera. 
 
Sara: 
Det är väldigt allvarligt, möjligtvis att vigslar kan vara lite gladare, men de dop som jag 
varit på har alltid varit så allvarliga. /---/ Jag tycker att kyrkan borde vara lite mer 
upplättad, att det inte var så otroligt högtravande och högtidligt, man vet inte ens om man 
får klappa händerna i kyrkan när man är på konsert. /---/ Jag vet inte om det är talet också 
som prästen gör. Om det också är så där otroligt högtravande så känner man sig inte 
hemma. 

 
Båda personerna är ense om att kyrkan är alltför stel och högtravande. De har bägge 
reflekterat över om det överhuvudtaget är accepterat att applådera. Lena anser också att det 
för en oinvigd person är svårt att avläsa kyrkans normer för hur man beter sig vid speciella 
tillfällen under Gudstjänsten. Sara anser att prästernas högtidliga tal gör det svårt att känna sig 
hemma i kyrkans sfär. 
 
Diskussion 
Under ovanstående kategori återfinns tankar om hur kyrkan och samhället ser på problemet 
med uteblivna kyrkobesökare. Vid en närmare analys av de tankar som kommer till uttryck 
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ser man att orsakerna bakom avståndstagandet till kyrkan i mångt och mycket bottnar i 
utebliven religiös socialisation.26 Från samhällets håll gavs uttryck för att språket och 
högtidligheten är ett problem för den ”vanlige” människan. Det visar sig också finnas en stor 
osäkerhet på hur man bör uppträda under gudstjänstordningen. Religionen är ett mycket 
symbolorienterat område. För människor som växt upp i hem utan religiös bakgrund och 
därmed också utan träning på den språkliga och rituella kod som utmärker kyrkan, kan det 
vara svårt att förstå och kommunicera med den institutionaliserade religionens företrädare 
som ofta rör sig med en utvecklad språklig kod.27 Drar man problemet till sin spets så skulle 
det innebära att barnen behöver en religiös språklig socialisation från hemmen, för att de som 
vuxna överhuvudtaget ska kunna förstå kyrkans budskap. Den religiösa socialisationen har en 
avgörande betydelse för i vad mån individen som vuxen blir intresserad av religion och 
religiöst engagemang.28 Om kyrkan har en framtida rekrytering som syfte så skulle den 
viktigaste satsningen från kyrkans håll fokuseras på ungdomar och vuxna istället för bara på 
barnen, och på så vis skapa hem där den religiösa socialisationen blir självklar. Denna tanke 
överensstämmer med den intervjuade prästens ifrågasättande av barnarbetet, med syfte på 
framtida rekrytering. Men naturligtvis har barnarbetet inte bara en framtida rekrytering som 
mål. Utan det handlar även om en meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar. Därför 
är kyrkans barnaktiviteter viktigt vilket syftet än är. Undersökningar visar också att 
långsiktiga prioriteringar lönar sig; i församlingar där man under lång tid satsat på barnarbetet 
var man oftare framgångsrik i att nå en stor del av barnen än i församlingar där man inte alls 
prioriterat barnarbetet eller endast prioriterat det under en kortare tid.29 Men dessa resultat 
angående kyrkoaktiviteter för barn ger inga svar på om barnen i framtiden kommer att bli 
engagerade kyrkobesökare. Det är möjligt att de den dag de växer ur barnaktiviteterna, lämnar 
kyrkan bakom sig. Om kyrkan istället funderade över hur det symboliska och det rituella 
bruket skulle kunna förenklas, så kanske det blir lättare att även för den oinvigde att känna sig 
hemma i kyrkan. 
 
Ett annat missnöje med kyrkan som påpekas är stelheten. Den syftar förmodligen på att visa 
aktning och vördnad i Guds hus. Men det är ett gammalt arv som borde kunna förändras. Ser 
man till Islam, där det är känt att muslimen ofta hävdar sin underordnade ställning och sitt 
beroende inför Allah, så är ändå stämningen i moskén helt annorlunda än i Svenska kyrkan. 
Där träffas man och diskuterar vardagsbekymmer, man dricker te tillsammans och man ber 
tillsammans. Enligt de båda intervjuade personerna så är stelheten en av orsakerna till att de 
inte vill medverka vid t ex gudstjänster. Det vore därför ett drag i positiv riktning för kyrkan 
om de gav efter något på stelheten och högtidligheten. Istället för att samtala med människor i 
församlingen med viskande tonläge då de kommer in i kyrkan borde de höja rösten och säga; 
”Välkomna till kyrkan, får vi bjuda på en kopp te?” 
 
Landsomfattande undersökningar styrker uppsatsens specifika församlings erfarenhet av att 
det mest är de äldre som är trogna gudstjänstbesökare samt är engagerade av andra kyrkliga 
aktiviteter. Undersökningarna visar dessutom att kvinnor är den grupp som är mest 
engagerade i kyrkliga livet.30 Antagligen ligger det mycket i det som kyrkoherden påstår, att 
man i trettio till fyrtioårsåldern har ett mycket aktivt familjeliv. Men troligt är också att det 
finns andra förklaringar som har relevans. För det första så har den religiösa socialisationen 

                                                           
26 Med religiös socialisation menas de religiösa vanor som individen införlivats genom hemmet eller annan 

närstående miljö. 
27 Gustafsson, Göran (2000) s. 51 
28 Ibid. s. 45-52 
29 Ibid. s. 70 
30 Gustafsson, Göran (2000) s. 37f 
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sakta avklingat i takt med de generationsbyten som skett under 1900-talet. Denna förändring 
bottnar i den sekulariseringsprocess som skett i samhället framför allt under 1900-talet. En 
spekulativ förklaring kan också vara hur den ekonomiska strukturen sett ut i landet under 
olika tider. De åldersgrupper som är minst aktiva inom kyrkan är enligt undersökningarna de 
som är födda under 40- och 50-talen. De upplevde med andra ord sina barn- och ungdomsår 
under de s k ”rekordåren” 1960-1976. ”Den svenska modellen” nådde under dessa år sin 
fullmogna form. Det socialdemokratiska folkhemmet präglades av välvillig patriarkalism; 
från vaggan till graven skulle individernas tillvaro följas av ett trygghetssystem som skulle 
möjliggöra en krisfri tillvaro. Grunden för hela detta välfärdsbygge var den fulla 
sysselsättningen. Den svenska levnadsstandarden blev en av de absolut högsta i världen.31 
Dessa årtionden är de år där det svenska folket upplevde den starkaste tillväxten i Sverige 
någonsin, varken förr eller senare har människorna i det svenska samhället haft en sådan 
framtidstro och känt en sådan trygghet. Förklaringen som detta kan ge är att de som upplevde 
dessa rekordår under sina barn- och ungdoms år, riktade sitt förtroende och tillit till 
samhällssystemet istället för till kyrkan. Vem behövde förlita sig på evangelium när det 
profant rationella tankandet rönt sådana framgångar. Tillvaron här och nu gav det 
människorna behövde. Mordet på statsminister Olof Palme 1986 framstod för många som en 
symbol för att det trygga folkhemmet var borta. Och Sverige var kastat ut i en ny grym 
värld.32 Om man tittar på undersökningar om människors religiösa aktiviteter så visar det sig 
också att de som är födda senare än de tidigare beskrivna åldersgrupperna, uppvisar mer 
religiös aktivitet33 Kan det då vara så att i tider där människorna har en god ekonomi och en 
tryggad tillvaro, inte upplever samma ”behov” av religionen? Om denna tanke stämmer, så 
borde framtiden se mer positiv ut för kyrkan, eftersom varken den ekonomiska eller 
miljömässiga framtiden ser speciellt ljus ut. 

Önskningar inför en framtida kyrka 
Kyrkan 

Komministern: 
Jag skulle vilja att vi hade färre gudstjänster och bättre gudstjänster, där man hade två 
veckor på sig att förbereda gudstjänsterna. Tillsammans med dem, dels vi som naturligt 
alltid gör gudstjänsterna ihop, kantor och präst, men också diakon, vaktmästare, 
kyrkvärdar, men även andra frivilliga ska vara med i planeringen från början. Man skulle 
vara ett helt gudstjänstlag. /---/ Om man satsar på gudstjänsten och sätter det i centrum, 
då kommer det andra av sig själv. /---/ Jag vet att dom gjort detta i Döderhult nere i 
Småland. Dom såg att det var klent beställt med allt, men framförallt att det var tomt i 
kyrkan på söndagarna. Då lade dom om alltihop. /---/ Så att de liksom väckte hela 
samhället där. Dom engagerade folk, så att olika företag hade sina söndagar när dom 
läste texter och liknande. Det förslaget har jag hört här i församlingen också, en kyrkovärd 
som föreslog att, varför går man inte ut till företagarna, han hade inte hört talas om det 
här i Småland. Så att det är någonting som kommer här och där, i kyrkan, på olika håll 
alldeles oberoende av varandra. /---/ Kort sagt, förändringen är bättre gudstjänster, och 
det kan jag bara göra om jag blir frikopplad från att ha så många gudstjänster. Dåligt 
förberedda gudstjänster undergräver alltihop. 
 
Kyrkoherden: 
Jag är buren av en vision som säger att vi ska se mötesplatsen, se möjligheten och så se 
Kristusmönstret, och att kunna använda det på något sätt. Och det är ju det vi arbetar för. 

                                                           
31 Hedenborg, Susanna. Johansson, Alf W. Melin, Jan (1997) s. 263-267 
32 Gustafsson, Harald (1997) s. 269 
33 Gustafsson, Göran (2000) s. 38 

 22



Jag tror att inte förrän vi möter människan precis där han själv befinner sig, så kan vi så 
att säga, också bära frukten. Fördjupa kontakten mot kyrkan. Sedan är det viktigt för oss 
att inte vara så prestationsinriktade. Kyrkan är ju inte bara vad vi gör, utan kyrkan är 
kanske också ännu mer vad vi är. Och där tror jag det är någonting som vi kan vila i och 
förtydliga. Att vi också finns, att kyrkan är någonting. I första hand så handlar det inte om 
resultaten, att vi måste göra en massa saker. Vi ska nå våra egna syften att så många som 
möjligt kommer till gudstjänsten och så vidare. Men jag tror att vi som kyrka också smittas 
av prestationskraven. Att göra istället för att vara. Samtidigt är det bara att konstatera, att 
vi står ju för någonting. Vårt arbete, det går inte att kvantifiera. Vi får leva med det också 
att vi kan ju inte alltid se resultaten, utan vi får vila i det att vi kan bidra med någonting 
som kan betyda att en människa kanske långt fram i tiden kan bära frukt av det vi står för. 

 
Den intervjuade komministern poängterar bättre gudstjänster som ett framtida mål. 
Förbättringen av gudstjänsterna vill han göra genom att arbeta i större arbetslag samt genom 
att dra in på antalet gudstjänster. Kvalitet framför kvantitet. Bra gudstjänster leder automatiskt 
till fler besökare. Kyrkoherden uttrycker också att kyrkan ska möta människan där hon 
befinner sig, och att det ska vara en utgångspunkt för fördjupandet av kontakten mellan folket 
och kyrkan. Han menar dessutom att kyrkan inte får vara så prestationsinriktad, eftersom 
kyrkan inte bara är vad de gör, utan är ännu mer vad de är. 
 
Samhället 

Klas: 
Jag tycker inte att Svenska kyrkan tillåter människor att tänka fritt. Jag tänker bl a på den 
här kyrkoherden i församlingen som fick avgå. Han hade placerat ut en del 
livsåskådningslitteratur i kyrkan. Vad skulle det spela för roll om det låg lite information 
om hinduism och buddhism där? Jag förstår inte det. /---/ Kyrkoherden, som var en bra 
medmänniska, han fick säkert många människor att känna sig lite bättre. Det var 
toppstyrningen, organisationen som skrämde mig./---/ Då tycker jag att kyrkan har ett allt 
för smalt regelsystem. Jag tror inte att det här var Jesus tankar. Absolut inte, utan det här 
är kvarlevor av de omskrivningar som gjorts av de historiska kyrkofäderna, för att 
använda religionen som ett medel att hålla folket i schack. Och det är väl det man måste 
komma bort från, då tror jag att tillströmningen till kyrkan ökar. 
/---/ Svenska kyrkan måste nog vara mer öppen och inte hålla fast vid de omskrivningar 
som tidigare gjorts i bibeln, efter de styrandes behov. Grundbudskapet är ju rätt, jag 
menar ”Tio Guds budord”. Ingen kan påstå att det är fel. /---/ Jag vill i sådana fall gå 
tillbaka till kärnan på något vis. Försöka få bort alla de här tillrättaläggningarna. 
 
Lena: 
Ja, ta det här med den hierarki som kyrkan står för. Ett bra exempel är väl då kyrkoherden 
i församlingen fick avgå på grund av att han var intresserad även av andra religioner. Det 
betyder ju inte att han ”trodde” på andra religioner, utan mer att han var intresserad av 
hur andra människor tänker. Men det går inte att tänka annorlunda än biskopen. Jag 
tycker att det är skenheligt att man inte får yttra sig som präst om man inte håller med den 
högre massan i hierarkin, det är fel. Om jag inte duger som jag är, för det är ju det som de 
går ut och förespråkar, om jag inte får ha andra åsikter än vad dom har, om jag inte får 
tycka annorlunda, om jag inte får vara annorlunda. Då är kyrkan inte öppen för alla. /---/ 
Om kyrkan skulle ha tillfredställt mig. Då skulle kyrkan ha varit mer öppen, den skulle ha 
varit mer som de här amerikanska frikyrkorna, dit folk går och där man umgås på ett 
lättsamt vis. Det ska vara öppet för alla, jag tycker att det är för stelt. Jag gillar heller inte 
det här med kvinnoprästmotståndare t ex och dom finns ju i Svenska kyrkan. /---/ 
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Överhuvudtaget det här med dubbelmoralen och skenheligheten har jag svårt för. /---/ Jag 
tänker på det här med öppenheten. Det här med homosexualiteten t ex, det är ju inte 
accepterat hos vissa inom kyrkan. /---/ och lika det här med jämlikheten mellan män och 
kvinnor. Det är så mycket som är konservativt inom Svenska kyrkan. 
 

Dessa citat berättar om samhällsrepresentanternas önskemål kring en framtida kyrka. De 
bägge intervjuade personerna är överens om att det måste finnas en större öppenhet. 
Öppenheten tillskriver de dock något annorlunda. Klas menar att öppenheten även gäller 
tolkningen av bibeln. Han önskar att kyrkan inte höll fast vid de omskrivningar som gjorts i 
efterhand, de som har gjorts efter de styrandes behov. Kyrkan måste ”tvätta” kristendomen 
från de gamla kyrkofädernas inflytande och gå tillbaka till källorna, till Jesu ord. Lena menar 
att hon vill ha en öppnare kyrka, där man inte fördömer vare sig kvinnliga präster eller 
homosexuella. Men också att kyrkan inte ska vara så stel som den är. 
 
De två personerna anser även att Svenska kyrkan är alltför ”toppstyrd”. Att den inte tillåter 
människor att tänka fritt, att de vill sätta munkavle på präster. De intervjuade är mycket 
besvikna över hur de styrande inom kyrkan behandlade den kyrkoherde i församlingen som 
1997 fick avgå p g a hans liberala syn gentemot andra religioner. De menar att detta sätt att 
fungera som en institution skrämmer iväg människor från kyrkan. 
 
Diskussion 
Vid en jämförelse mellan de bägge intervjugruppernas tankar och åsikter under ovanstående 
kategori framkommer det en klar konflikt mellan deras olika visioner. Kyrkan talar om 
kvalitet framför kvantitet och om att möta människan där hon står. Förändringarna handlar om 
praktiska reformeringar. Samhällets önskemål pekar istället mot strukturella och 
organisatoriska förändringar. Det som från samhällets sida ses som det största problemet för 
kyrkan är dess människosyn och dess organisatoriska maktfaktor. Idag avgör biskop och 
domkapitel vilka dogmer som ska gälla och det är också därifrån det avgörs om prästerskap 
och andra befattningshavare inom kyrkan på rätt sätt följer de regler som dessa dogmer vilar 
på. Kyrkan befinner sig i en komplex sits vad gäller den hierarkiska makten. Om kyrkan som 
organisation fritt släpper in nya idéer och dessutom släpper på de värden de står för, finns 
risken att kyrkan helt tappar sin roll och identitet. Resultatet av detta kan i värsta fall leda till 
att kyrkan som organisation riskerar att upplösas. Samtidigt måste de även vara lyhörda för de 
värdeförändringar som följer tiden, annars riskerar de att, som i ovanstående fall, förlora 
medlemmar. Men kanske är det som en av de intervjuade påstår, att om kristendomen blir 
”renad” från de omskrivningar som gjorts under de tvåtusen år som gått, så förändras kyrkans 
människosyn, och då kanske fler människor kan känna samhörighet med det kristna 
budskapet. Det är svårt för många nutidsmänniskor att acceptera att kyrkan i många fall inte 
överensstämmer med FN:s deklarationer om människors lika värde. Människovärdesprincipen 
framhäver att alla människor har samma värde, man som kvinna, homosexuell som 
heterosexuell. Redan i mitten av 1900-talet höjdes vissa röster som menade att kyrkan måste 
återgå till det sanna ursprunget. ”Från dogma till evangelium”.34 Med detta menades att man 
skulle skilja på Paulus och Jesus. Den på urevangeliska påklistrade paulinska och lutherska 
övertron, som så ofta vilselett kyrkan till att försvara samhälleliga orättvisor, skulle få ge vika 
för det sanna, rättfärdighetssökande urevangeliet. 
 
Skulle det vara möjligt för kyrkan att följa dessa önskemål om att se och tolka bibeln ur ett 
annat perspektiv? Då skulle vi ha en kyrka som inte längre kunde använda bibeln i sin helhet, 
så som den ser ut i dagens läge. Ja det är möjligt, om den inte blir bokstavstolkad, utan istället 
                                                           
34 Brohed, Ingemar (mfl) (1997) s. 30 

 24



blev en bibel där man kunde läsa och säga; Jaha! Så besvarade man frågan på den tiden. Idag 
besvarar vi frågan utifrån vår egen tid men med hjälp av urevangeliet. Om kyrkan genomgick 
dessa förändringar skulle antagligen många lämna Svenska kyrkan för att traditionen 
förändrats. Som vi vet är religionen ett känsligt ämne, vad gäller att förändra traditioner. Själv 
anser jag att det är en önskvärd men omöjlig förändring. För det första just på grund av den 
hierarki som tidigare diskuterats i uppsatsen. Kanske har jag alldeles fel när jag påstår att de 
som har mest inflytande över kyrkan är de som är mest konservativa och traditionsbundna. 
Om så inte är fallet så är det ändå vissa av dem med högre maktposition som kan ses under 
den kategorin. Så länge det finns några röster som gör sig hörda inför förändringarna så är de 
omöjliga att genomföra. Och kanske har de rätt. Skulle en så pass stor förändring ske, som att 
bortse från allt det som exempelvis Paulus och Luther tidigare sagt, så kommer den 
evangelisk-lutherska kyrkan inte att överleva i Sverige, och vad händer med kyrkan då? 
Kanske kommer den att överleva, men i sådana fall i en helt annan form, antagligen som en 
ny variant av frikyrka. Men det behöver inte alls gå så illa, kyrkans identitet kan även stärkas i 
och med förändringen, även om den inte längre kan kalla sig evangelisk-luthersk. Och kanske 
skulle den få en helt annan position i samhället om förändringarna innebar att fler och fler 
medlemmar strömmade till kyrkan. Det kanske helt enkelt är ett måste för kyrkan att 
genomföra sådana förändringar som gör att människorna känner tilltro till kyrkan istället för 
att se den som en institution som vägrar att se dagens värderingar som viktiga, som t ex 
jämlikhet mellan man och kvinna och homosexuellas rätt i samhället. Om den inte följer 
förändringarna i samhället är risken stor att fler och fler människor lämnar kyrkan med 
besvikelsen över att kyrkan inte kan ställa upp på deras och samhällets värdenormer. Kyrkan 
ska stå för kärleken och öppenheten inte för fördomar och bortvändhet. 

 
Döm inte så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig så skall ni inte dömas 
skyldiga. Frikänn så skall ni bli frikända. Ge så skall ni få. Ett gott mått, packat, 
skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det 
mätas upp åt er. Luk 6:37f 

 
Om kyrkan i framtiden ska ha möjligheten att hjälpa så många människor som möjligt i deras 
sökande efter trygghet och stöd, så måste den avkristnande trenden vända. Men vad skulle 
kyrkan själv kunna göra för att åstadkomma denna förändring? Antagligen inte mycket. 
Religionens tillbakaträngande i samhället har pågått under mycket lång tid, och som det 
tidigare beskrivits i uppsatsen under tidigare forskning, har det i stort berott på olika politiska 
beslut, men även till viss del på kyrkan själv. Men att luta sig tillbaka för att bida tiden tills 
det att människorna återvänder till kyrkbänkarna, eller att tänka att vi finns i alla fall till för en 
del, de som fortfarande besöker oss, är säkert heller inte den rätta lösningen i ett 
kyrkoperspektiv. Många teologer har under årens lopp försökt att hitta teorier för hur kyrkan 
ska få en starkare position i samhället. Vissa menade att kyrkan i framtiden måste förnyas 
efter tidens anda, som t ex Karl Manfred Olsson då han på 1960-talet, menade att 
sekulariseringen (i betydelse Svenska kyrkans tillbakagång) var ett faktum. Och att den 
berodde på Svenska kyrkans oförmåga att rätt bedöma den nya situationens krav. Kyrkan 
måste därför orientera sig om den nya industriella situationen och demokratiseringen, som ger 
lekmannen större möjligheter att göra sig gällande. Man kan inte skapa förtroende för kyrkans 
förkunnelse och moralbildning utan en kyrkokritik som syftar till att ”omdana kyrkan själv i 
en demokratisk riktning och befria henne från det auktoritära draget i den yttre organisationen 
och beslutsprocessen”35 Idag vet vi att demokratiseringsprocessen även nått kyrkans 
organisation med dess val av ledamöter till bl a kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och 

                                                           
35 Brohed, Ingemar (mfl) (1997) s. 66 

 25



kyrkomötet. Men den övergripande makten ligger fortfarande kvar hos biskop och 
domkapitel. 
 
Det finns andra teologer som istället hävdar att den stora faran för kyrkan är att försöka följa 
med i det moderna tänkandet och tidens svängningar. Folke T Olofsson, Docent i tros- och 
livsåskådningsvetenskap vid Uppsala Universitet 1982. Dekan i Svenska kyrkans fria synod 
sedan 1983, hävdar att till och med kyrkan själv har sekulariserats (d v s lämnat sitt egentliga 
uppdrag och syfte och ingått i en mer profan hållning än vad som är tolererbart). Denna 
sekularisering, menar han, beror på kyrkans allians mellan modernism och politisering och är 
ett av detta sekels största andliga katastrofer. Svenska folket har berövats sin kristna tro och 
lämnat kyrkan.36 Olofsson hävdar att den inspirationskris och substansförlust som idag hotar 
Svenska kyrkans framtid inte kan åtgärdas enbart med yttre medel, satsningar och projekt. 
Han menar vidare att det var orealistiskt att tro att införandet av kvinnliga präster skulle 
bringa folket tillbaka till kyrkan och öppna vägen för nya stora väckelser. Inte heller tror han 
att det var positivt för Svenska kyrkans räkning att förnya och förändra ritualer, 
gudstjänstformer, bibelöversättningar, psalmböcker m m. Olofssons patent inför framtiden är 
inte en modernisering utan ett resolut återvändande till källorna: ”En radikal 'metanoia' är det 
som måste till: omvänd er och tro evangelium! Teologiska väder kommer och går, religiösa 
konjunkturer svänger upp och ned. Gudsordet består.”37

 
Olofssons teori över hur kyrkan åter ska locka till sig medlemmar kommer i total konflikt med 
de intervjuade samhällsföreträdarnas åsikter om en ny kyrka som måste anpassas efter den 
nya tidens värdenormer samt om en ny språklig och symbolisk liturgi som kan begripas av 
alla. En av de intervjuade prästerna talar om att han har en önskan om mer kvalitativa 
gudstjänster, samt att fler människor ska finnas med i gudstjänstlaget. Detta i sin tur ska locka 
fler människor till kyrkan, därför att gudstjänsten blir lärorik och intressant att lyssna på. 
Dessa tankar anser jag vara mer realistiska och lockande än Olofssons radikala tänkande. Jag 
anser att tanken om en mer kvalitativ gudstjänst som framtidsmål vittnar om att kyrkan inte 
alls lämnat evangeliet för mer profana aktiviteter som Olofsson hävdar. Varför skulle inte fler 
människor gå till kyrkan för att lyssna på en intressant gudstjänst, när människor kan gå till 
andra lokaler för att lyssna på en intressant föreläsare. Det viktigaste är att ämnet är intressant 
och lockande samt att föreläsaren/prästen har en god förmedlingsförmåga. 

2.3 Avslutande diskussion 
Följande kapitel tydliggör de svar som framkommit under de jämförelser som gjorts i 
undersökningen. För att göra jämförelsen överskådlig har åsikterna som framkommit under de 
olika kategorierna delats in under fyra rubriker. Dessa rubriker fångar in de frågeställningar 
som styrt denna undersökning. Hur upplever Svenska kyrkans företrädare den kris som media 
beskriver, är den ett faktum eller är situationen överdriven? Hur ser relationen Svenska 
kyrkan - folket ut, kan relationen ses som en krock eller ett möte? Vilka orsaker ligger bakom 
människors utträde ur Svenska kyrkan? 
 
Den första rubriken, ”Är kyrkans kris ett faktum eller en överreaktion?” tar inte upp några 
jämförelser eftersom det enbart är kyrkans upplevelser av fenomenet som kan besvara frågan. 
De följande rubrikerna; orsaker till uteblivet intresse för kyrkligt engagemang, orsaker bakom 
människors utträde ur Svenska kyrkan, samt önskningar om en framtida kyrka fokuserar 
däremot på de jämförelser som gjorts mellan kyrkan och samhället. 
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37 Ibid. s. 52f 
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Är kyrkans kris ett faktum eller en överreaktion? 
Enligt företrädarna för församlingen inom Svenska kyrkan, upplevs inte någon akut kris, men 
en viss oro kan skönjas för att vissa åldersgrupper uteblir från det kyrkliga engagemanget. 
Församlingen har i nuläget ett högt procentuellt medlemsantal och kyrkoherden menar att 
kyrksamheten är ganska god inom församlingen. Gudstjänster med speciella arrangemang 
ökar, men besökarna vid de vanliga söndagsgudstjänsterna är däremot färre. Komministern 
menar då att det inte kan ses som någon tröst att exempelvis musikgudstjänsternas besöksantal 
ökar. Ingen av de intervjuade kyrkorepresentanterna uttrycker någon direkt kris inom 
församlingen, men komministern upplever ändå en viss oro inför framtiden. 

Orsaker till uteblivet kyrkligt engagemang 
Kyrkans företrädare menar att det beror på; 
1. Att man i den åldern är som mest upptagen av familj och av andra aktiviteter som berör 

denna. 
2. Att kyrkan är dålig på att lyssna och att ge människorna känslan av att de blir tagna på 

allvar som individer. 
3. Att barnarbete i syfte framtida engagemang är fel metod för rekrytering. 
 
Samhällets företrädare anser att orsakerna grundar sig i; 
1. Att de har en individuell tro som sträcker sig utanför Svenska kyrkans trossfär. 
2. Att det finns en viss tro på kristendomen, men att tron inte är tillräckligt stark för att känna 

ett behov av kyrkligt engagemang. 
3. Att kyrkans tider för gudstjänst inte är anpassade för människor som arbetar och har 

familj. 
4. Att det upplever ett främlingskap inför kyrkans språk- och gudstjänstordning. 
 
Båda grupper är här överens om att människor i åldern 30 till 50 år, uteblir från kyrkans 
gudstjänstliv och andra aktiviteter p g a att man i den åldern är som mest upptagen av 
familjelivet. Den intervjuade komministern talar också om att han tror att barnarbete är fel 
metod för framtida rekrytering, han menar att den religiösa socialiseringen måste komma från 
hemmiljön och att det därför är klokare att nå de som är äldre. Från samhällets sida kommer 
även tankar till uttryck som menar att de upplever osäkerhet och att de känner sig främmande 
inför kyrkans språk- och gudstjänstordning, vilket gör att personerna inte söker sig dit. Dessa 
tankar kan kopplas samman med komministerns åsikter om religiös socialisering. De tankar 
som inte möts är då det från kyrkans håll kommer till uttryck att kyrkan är dålig på att lyssna 
och att visa att de tar människor på allvar. Två av samhällets företrädare menar istället att 
uteblivandet till stor del beror på trosfrågor, att Svenska kyrkans lära inte övertygat dem 
tillräckligt starkt. Här framkommer med andra ord både möte och krock mellan de bägge 
intervjugrupperna. 

Orsaker bakom utträden i församlingen 
Kyrkorepresentanterna menar att utträdena i stort berott på; 
1. att vissa medlemmar som varit dubbelanslutna valt att lämna Svenska kyrkan för något 

annat trossamfund, 
2. eller att de lämnat kyrkan då de tagit ställning för den präst som 1997 fick lämna sitt 

ämbete i församlingen på grund av sitt religiöst liberala tänkande. 
3. Slutligen anses också att relationsförändringen till staten 1999 varit en avgörande faktor 

för val av utträde. 
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Representanter för samhället grundar sina skäl till utträden på; 
1. Att inget intresse finns av att ge kyrkan pengar då det inte upplevs något behov av kyrkans 

ord och aktiviteter. 
2. Att kyrkans behandling av kvinnliga präster samt dess syn på homosexuellas rätt i 

samhället inte överensstämmer med egna värden. 
3. Att kyrkans tro är alltför smal. Att det finns en tro som sträcker sig över alla 

religionsgränser. 
 
En sammanfattning av ovanstående synpunkter visar att tankarna kring utträden inte direkt 
sammanfaller mellan de två grupperna. Kyrkans representanter uttrycker inga tankar om att 
utträden till stor del helt enkelt beror på att den ”rätta” tron inte finns. Att många inte ser sig 
själva som religiösa inom den dogm som Svenska kyrkan står för. Inte heller att utträdena kan 
bero på besvikelsen över kyrkans människosyn, d v s det motstånd som finns inom kyrkan 
mot kvinnliga präster samt synen på homosexuellas rätt i samhället. Sedan är det viktigt att 
komma ihåg att det även inom kyrkan finns skilda åsikter inom de känsliga frågor som 
behandlar kvinnliga präster och homosexualitet. 
 
Mer indirekt kan man ändå utläsa att de två intervjugruppernas svar i ett fall överensstämmer 
med varandra. Då det uttrycks från kyrkans håll att en del människor lämnat kyrkan efter 
relationsförändringen mellan staten och kyrkan 1999, så finns säkert medvetenheten hos de 
intervjuade kyrkoföreträdarna att det beror på att människor inte har den kristna övertygelsen, 
och att de därför inte längre vill betala för något de inte tror på.38 Och från en av de 
intervjuade samhällsrepresentanterna så anges detta även som motiv till utträde. 

Önskningar inför en framtida kyrka 
Visioner om en framtida kyrka enligt de kyrkliga företrädarna är följande; 
1. En kyrka som ger människorna stöd och vägledning i deras livsfrågor. 
2. En kyrka som ger människorna trygghet och stadga 
3. Att kyrkan ska leva i världen och ej av världen 
4. Att kyrkan ska visa att de tar människor på allvar 
5. Kyrkan ska finnas som en god lyssnare 
6. Bättre Gudstjänster 
7. Kyrkan ska möta människor där de befinner sig. 
8. Kyrkan ska vara, inte enbart göra. 
9. Hitta bättre former för familjers behov. 
 
Viljan är att dessa mål ska nås i samarbete med de fyra dimensioner kyrkan ska arbeta efter; 
Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Denna vilja uttrycks speciellt från 
Kyrkoherden i församlingen. Men han menar också att uppgiften att föra ut evangelium i byn, 
kan se olika ut. Och att när kyrkan finns ute i samhället så är det inte direkt för att missionera, 
utan det är för att möta människor där de befinner sig. 
 
De tre samhällsrepresentanternas tankar kring en framtida kyrka är följande; 
1. Kristendomen måste tvättas från de avarter som tillkommit under årens lopp. De regler 

och normer som formats utifrån de styrandes behov. 

                                                           
38 Anm: Från och med år 2001, står det tryckt på deklarationsblanketten hur mycket den som tillhör Svenska 

kyrkan ska betala i kyrko- och begravningsavgift. Tidigare var det inte så, den ingick då i kommunalskatten. 
Man betalade utan att märka det. Eftersom avgiften nu tydliggörs genom detta så är det möjligt att fler 
människor tar beslutet att de inte vill betala för någonting de inte efterlever och tror på. 
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2. Hierarkin och de högsta ämbetsmännens makt måste tonas ner. Munkavle får inte sättas på 
präster, på det sätt som skedde i församlingen 1997. 

3. Det måste finnas plats för mer liberalt tänkande vad gäller exempelvis jämlikheten mellan 
man och kvinna och de homosexuellas rätt i samhället. 

4. Den stelhet som präglar både liturgin, språket och samvaron i kyrkan måste dämpas. 
5. Slutligen finns önskemål om att det måste finnas former som bättre är anpassade till 

familjers behov. Att de kan gå till kyrkan för att finna stöd och uppmuntran när de själva 
behöver det och inte just på söndagen klockan elva på förmiddagen. 

6. Kyrkan måste se mer till människors inre. Människorna måste få känna att det är de som 
skapar sitt liv, och att det inte är Gud som skapar deras liv. 

 
Perspektiven på de olika gruppernas önskningar är helt skilda. De kyrkliga företrädarna talar 
om den kyrka som idag redan är verksam, men som borde kunna förbättra kontakten och 
tilliten till människorna i samhället. De menar att kyrkan måste lyssna mer till människors 
behov och att bättre visa människorna att de tar dem på allvar. Samhällets företrädare talar om 
en helt ny kyrka, med en annorlunda organisation, de talar om att förändra den bibliska 
traditionen, samt att kyrkan måste förenkla liturgin och språket. Kyrkan måste lättas upp från 
det stela och högtravande. Kyrkans hierarkiska maktanspråk och människosyn måste 
liberaliseras och följa tidens krav. 
 
Ändock finns det punkter där de båda grupperna möts. De punkter som handlar om att lyssna 
till familjers behov och att ta individen på allvar. Att det ska vara möjligt att uppsöka kyrkan 
när behovet finns och inte när kyrkan anser det mest lämpligt. Här finner vi med andra ord 
både en krock och ett möte. Men de övervägande åsikterna pekar ändå mer från varandra än 
mot varandra. 
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3 Reflektion över avslutat arbete 
Efter avslutat arbete känner jag mig nöjd med den undersökning som jag genomfört, den 
metod jag använt och de resultat jag fått fram. Jag är nöjd med de frågor jag valt. De har inte 
varit alltför styrda, utan frågorna har uppmuntrat de intervjuade till reflektioner som gett 
breda och allomfattande svar. Däremot så har jag upptäckt i efterhand att en av de frågor jag 
ställt till kyrkans företrädare inte kunnat bidra med något till undersökningen och borde därför 
ha utelämnats. Den frågan är; Är det främst aktiva eller passiva medlemmar som begär 
utträde? Tanken med frågan var att få en bild av om utträdena helt enkelt beror på 
avkristningen i samhället eller om utträdena beror på missnöje med kyrkan och dess 
organisation. De svar som frågan gav ger ingen bild av varken det ena eller det andra och har 
därför lika gärna kunnat utelämnats. Ett annat problem jag stött på vad gäller frågorna är att 
vissa av dem ofta utmynnat i ungefär samma svar. Problemet har å andra sidan visat sig ha 
både en negativ och en positiv sida. Det negativa är att undersökningsmaterialet kunde ha 
varit mer varierat om frågorna gett mer varierade svar. Det positiva är att frågorna gav mer 
djupgående och reflekterande svar. De intervjuade fick nu chansen att fundera ut svaren ur 
olika perspektiv. Det resulterade i att svaren blev mer genomtänkta och samtidigt mer 
djupgående. De personer jag intervjuat har visat ett stort intresse och engagemang. Svaren på 
frågorna var väl genomtänkta och utförliga. Jag är mycket tacksam och vill därför rikta ett 
varmt tack till de personer som hjälpt mig att genomföra denna undersökning. 
 
Den fenomenografiska metod med vilken jag har genomfört denna undersökning har visat sig 
vara ett utmärkt sätt för att analysera intervjuer. Den åskådliggjorde de intervjuades åsikter på 
ett mycket bra sätt. Kategorierna jag fann vid analysen av intervjumaterialet var många. 
Svårigheten var att välja ut de som var mest lämpade för undersökningens syften. Men i 
efterhand anser jag att de kategorier jag valt för behandling har utgjort ett bra underlag för 
undersökningen. 
 
Syftet med uppsatsen var att först och främst söka svaret på hur Svenska kyrkans företrädare 
ser på den kris som media beskriver, upplevs krisen som ett faktum eller är situationen 
överdriven? Då jag fått denna fråga besvarad och det visade sig att en viss oro inför framtiden 
fanns, så ställdes frågorna: Vilka orsaker ligger bakom människors utträde ur Svenska 
kyrkan? Hur ser relationen Svenska kyrkan - folket ut, kan relationen ses som en krock eller 
ett möte? Genom att undersöka upplevelser och tankar som finns hos olika människor 
angående dessa ämnen, ville jag finna svar på mina frågor. Jag känner mig mycket nöjd med 
resultatet. De frågor jag ställt mig vid arbetets början har besvarats. Tack vare 
undersökningsmetoden var det också lätt att behålla frågeställningarna i fokus under arbetets 
gång. 
 
Det finns en önskan om att kunna fördjupa uppsatsen vid ett senare tillfälle. Istället för att 
göra en fallstudie som enbart vilar på fem intervjuer så skulle det vara intressant att kunna 
genomföra en undersökning som även innehåller kvantitativa uppgifter och som därigenom 
blir mer generellt jämförbara. Jag anser att kyrkan måste lyssna mer till de åsikter som finns 
ute i samhället om hur kyrkan borde utformas för att bättre anpassas till människornas behov. 
Om kyrkan enbart lyssnar till sig själv och bortser från folkets önskningar så kommer den 
snart att vara övergiven. Det är därför mycket viktigt att lyfta fram de åsikter och behov som 
människor ute i samhället har. 
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4 Sammanfattning 
Undersökningen bygger på de frågor som väckts då jag flera gånger under våren och 
sommaren 2001, sett att media uppmärksammat Svenska kyrkan. Det har skrivits rubriker 
som sagt att Svenska kyrkan genomgår en kris. Det har också varit reklaminslag som kyrkan 
själv anordnat i rekryteringssyfte. De frågeställningar som legat till grund för uppsatsen lyder: 
Är det ett faktum att Svenska kyrkan befinner sig i kris? Varför begär människor utträde ur 
Svenska kyrkan? Hur ser relationen Svenska kyrkan - folket ut, upplevs relationen som en 
krock eller ett möte? 
 
Undersökningen bygger på en fenomenografisk metod. Detta innebär att uppsatsen beskriver 
ett fenomen i dess variation, d v s, den beskriver de individuella tankar och åsikter som finns 
hos de människor som intervjuats. För att ha möjligheten att genomföra en så pass omfattande 
undersökning inom en tiopoängsuppsats, så valde jag att göra en fallstudie över en specifik 
församling. Intervjuer har genomförts med fem personer. En kyrkoherde samt en komminister 
som representerar församlingen, samt tre andra personer som inte har någon kyrklig 
anknytning, utan som representerar det profana samhället. Undersökningen bygger vidare på 
analys och jämförelse av de sammanställda intervjusvaren. 
 
Slutsatserna av undersökningen visar att de intervjuade kyrkoföreträdarna anser att 
kyrksamheten inom församlingen är relativt stark. De upplever därför inte att kyrkan 
genomgår någon direkt kris. Däremot poängterar den intervjuade komministern att han visst 
kan känna oro inför framtiden i och med att besöksantalen vid de vanliga 
söndagsgudstjänsterna inte alls är så höga som vid exempelvis temagudstjänster med speciella 
inslag. Den intervjuade kyrkoherden håller med om att besöksamtalen då är lägre, men han 
visar ingen oro över detta, utan hänvisar istället till de speciella gudstjänster då det är väldigt 
höga besöksantal. Dessa iakttagelser, att de vanliga söndagsgudstjänsterna får alltmer minskat 
antal besökare, medan andra temagudstjänster med speciella inslag istället ökar, följer den 
utveckling som kan skönjas även i övriga delar av landet. Även om kyrkoherden inte uttrycker 
någon direkt kris för kyrkans räkning, så upplever komministern ändå en viss oro inför 
framtiden. 
 
Vid jämförelsen mellan de två intervjugrupperna visar det sig att de olika grupperna ser 
problematiken kring ett uteblivet kyrkligt engagemang från relativt olika perspektiv. Alla de 
intervjuade personerna är ense om att det finns ett andligt behov. Samhällsföreträdarna menar 
dock att Svenska kyrkan inte kan uppfylla det behov som finns hos dem. De menar b la att 
detta beror på en besvikelse över kyrkans människosyn, vad gäller motståndet mot kvinnliga 
präster och synen på de homosexuellas rätt, samt att de känner sig främmande inför kyrkans 
språk, liturgi och gudstjänstordning. 
 
Hur ska då kyrkan agera för att vända den negativa trenden, d v s hur ska framtidens kyrka se 
ut för att människor åter ska lyssna till den kristna läran? Resultaten visar att kyrkans 
företrädare och samhällets företrädare inte alls möts i deras visioner om en framtida kyrka. 
Samhällets företrädare menar att om de i framtiden ska ta till sig det kristna budskapet så 
måste genomgående förändringar ske i den kyrkliga organisationen. Exempelvis så måste 
kyrkan ”tvättas” från de avarter som tillkommit under årens lopp, d v s de regler och normer 
som formats utifrån de styrandes behov. De högsta ämbetsmännens makt måste tonas ner. Det 
måste finnas mer plats för liberalt tänkande vad gäller exempelvis synen på jämlikhet mellan 
man och kvinna, och de homosexuellas rätt i samhället. Den stelhet som präglar både liturgin, 
språket och samvaron i kyrkan måste dämpas. 
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Om företrädarna för samhället vill skapa en helt ny kyrka med strukturella och organisatoriska 
förändringar, så vill de kyrkliga företrädarna istället göra mer praktiska reformer. Den redan 
verksamma kyrkan måste förbättras på ett sätt som ökar tilliten till människorna i samhället. 
De ska bli bättre på att lyssna och ge stöd i människors livsfrågor. De ska visa att de tar 
människor på allvar. Det måste bli bättre gudstjänster. Kyrkan ska möta människor där de 
befinner sig och de måste hitta former som kan uppfylla familjers behov på ett bättre sätt än 
vad de gör idag. Det kan ses som medlet. Målet är att fler människor kommer att lyssna och ta 
till sig det kristna budskapet. 
 
Det finns punkter där kyrkan och samhället möts, som exempelvis åsikten att kyrkans 
söndagsgudstjänster idag inte alls passar de som arbetar och har familj, samt insikten att det 
finns ett andligt behov. Men ser man till helheten så visar resultatet snarare på en krock än ett 
möte mellan kyrkan och folket. 
 
Jag anser att kyrkan måste lyssna mer till de åsikter som finns ute i samhället om hur kyrkan 
borde utformas för att bättre anpassas till människornas behov. Om kyrkan enbart lyssnar till 
sig själv och bortser från folkets önskningar så kommer den snart att vara övergiven. Det är 
därför mycket viktigt att lyfta fram de åsikter och behov som människor ute i samhället har. 
Denna uppsats kan ses som en bit i ett större pussel och förhoppningsvis kommer kyrkan själv 
i framtiden att utöka de slutsatser som dragits genom den här undersökningen för att det i 
framtiden inte ska finnas någon tvekan om att det är mötet som är den övergripande 
situationen mellan kyrkan och folket. 
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Bilaga 1 
 

Församling X 1995-1999 
 
Antal utträden ur Sv Kyrkan 
 
År 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
 
Förs. A 17 9 29 8 42 - 
 
Förs. B - - 9 - - 7 
 
Förs. C - - - 1 3 - 
 
 
 
 
 
Kommentar: 
Utträden 1997 vittnar om församlingsbornas missnöje med Domkapitel och biskops agerande 
mot dåvarande kh. 
 
Utträden 1999 innehåller många utträden av ”dubbelanslutna” frikyrkomedlemmar. 
 
Utträden 2001-01-01 – 06-30 är 16 st, kyrkoskatten har förts in på skattesedeln. 
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Bilaga 2 
 

Intervju med Komministern i X- församling den 23 juni 2001 
 
Hur ser medlemsantalet ut i församlingen - ökning, minskning eller oförändrat, under 
de sista fem åren? 
Det har varit en del utträden. Det går väl utför en aning, men inte särskilt mycket. Det har inte 
varit några stora rörelser i statistiken. Inte heller nu, efter skiljandet. Det är några av dem som 
varit dubbelanslutna som gått ur. Och det ser ju ut som det är många som hoppar av, men i 
själva verket så är det de som är väldigt engagerade, nämligen till exempel i 
missionsförbundet. Då har de varit med i båda förut. Det har inte varit några sådana här 
strömavhopp, som man brukar kalla det för. 
 
Är det främst aktiva eller passiva medlemmar som begär utträde? 
Det är nog de mest passiva kanske, och dom kanske som vi tyckt varit mest aktiva. 
 
Vilken roll anser du kyrkan ska ha, idag och i framtiden? 
Ja! vad jag anser att den ska ha, jag kan ju önska, att kyrkan hade en roll, det är ju ett 
modeord, det här med livstydning, men att vi kan hjälpa människor med deras livstydning. 
Genom det kyrkan har att ge, texterna, psalmerna och hela gudstjänstgemenskapen och allting 
sådant, genom hela det paketet, hjälpa människorna i deras orientering av livsfrågor. Ett 
modeord för tjugo år sedan var ju existentiella frågor. Varifrån kommer vi? Vad gör vi här? 
Vad ska allt vara bra för och vart är vi på väg? Har man det som målsättning, då har vi en bra 
lång väg framför oss, för jag tror inte att det fungerar så idag. Undrar vad vi kanaliserar för 
något idag? Jag har ju varit i dag på förmiddagen i vår grannförsamling Skog, det är en 
tradition att på midsommardagen så predikar prästen från Lingbo där. Det en pensionerad 
präst som sommarvikarierar där och håller i själva gudstjänsten. Han höll en hel 
högmässogudstjänst, med en hel del från den gamla gudstjänstordningen från 1942 års 
ordning. Herren är i sitt heliga tempel, hans tron är i himmelen, och så vidare. Det har jag 
inte hört sedan 1986, då vi fick den nya ordningen. Men det verkar som det går hem helt och 
hållet. Och det passade så bra, han stod där i kaftan och fåglarna kvittrade, och det var som 
om det var på femtiotalet. Det bröt sig ganska mycket mot mitt sätt att predika, det var inte 
femtiotalet hoppas jag. Då är det ju ett behov tydligen, för jag såg att det fungerade. Å andra 
sidan så var ju medelåldern nästan i samma ålder som prästen, runt sjuttio år. Jag tror att det 
är bråttom för oss att nå trettiofem åringarna. De äldre människorna försvinner snart från 
kyrkan, därför så tror jag att även om vi tycker att gudstjänstdeltagandet det går ner lite 
långsamt, rutschbana utför, sedan så glädjer man sig över att deltagandet ändå ökar vid 
musikgudstjänster och vid andra saker som vi anordnar. Det är en klen tröst, därför att 
deltagarna dör undan, det har jag ju sett också, alldeles påtagligt i mina tidigare församlingar, 
särskilt ute i roslagen som jag fortfarande har lite kontakt med, att dom som jag hade som 
dom trogna kyrkobesökarna, dom har dött nästan allihop och det har inte kommit så många 
efter. Det är bara en tredjedel så mycket folk i kyrkan idag som det var under åttiotalet. Vi kan 
inte eftersträva att alla ska bli munkar utan för dom flesta gäller det att man kanaliserar 
känslor, det här med livets faser och årsrytmer, livets växlingar och årets växlingar, med 
riterna och festerna. Och det behöver alla samhällen för sin stadgas skull, trygghet och 
historia så att man känner att man har ett sammanhang. 
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Vad kan församlingen erbjuda människorna idag? 
Ungdomsverksamheten hänger ihop med konfirmationen. I vår församling har inte antalet 
konfirmander minskat, utan snarare tvärtom. Jag var med på sommarens konfirmationsläger, 
och jag tror de fick ut mycket utav det. Annars är det inte så mycket mer än körsången. 
Körsången är livaktig. Då måste jag säga att organisten i församlingen, gör ett utmärkt 
barnarbete genom sin Cecilia kör. Det är inte dåligt, där ser man ungdomar som sjunger glatt 
och avspänt och som tycker om hans väldigt professionella ledning utav kören. Han gör små 
tecken, dom vet när dom ska resa sig. Barn tycker om den här ordningen, vi ser det på dom. 
Och dessutom sjunger de väldigt bra. Då är det en verksamhet som riktar sig utåt. 
Körverksamheten är ett viktigt arbete. Sedan är det vuxenkören. Syföreningarna är nästan 
självgående, Diakonissan är med på de flesta möten, jag är med på en del. Hon ordnar med 
utflykter, resor och församlingsresor och sådana saker. Men dessutom gör hon kollosalt 
mycket mer. Det är mest äldre med på aktiviteter, som exempelvis syföreningar, utflykter och 
församlingsresor, och det är en väldig brist. Det skulle vara bra om man faktiskt kunde nå de 
här som är mellan trettio och sextio år. Vi har mycket barnarbete, det är barngrupper och 
miniorer och miniminiorer med mera. Det är många kyrkoråd och liknande som tror att det 
där är ett bra sätt för framtida rekryteringar av medlemmar. Det tror jag inte alls på. Barnen är 
för små. Dom kommer inte att komma ihåg det här, och vem vet vad dom kommer att komma 
ihåg, dom kanske kommer ihåg att de blev snuvade på någonting eller att de blev förbigångna 
eller någonting tråkigt, någon liten bagatell som fastnar, medan det som var meningen med 
det hela inte fastnar alls. Det går inte fram när man har så små barn omkring sig. Man menar 
att då barnen framträder i kyrkan, då kommer mormor och fastrar, och det kanske dom gör, 
men de går ju aldrig tillbaka. jag har då aldrig sett någon som kommit till exempelvis en 
”röjig” familjegudstjänst, komma tillbaka nästa söndag därför att det var så bra. Utan dom är 
där därför att barnen framträder, och stolta och nervösa föräldrar som håller i småsyskonen så 
att de blir ledsna. Det är inte lyckat. Om man istället nådde deras föräldrar på en nivå där 
barnens föräldrar fick ut någonting, då skulle dom överföra sin positiva erfarenhet av att 
kyrkan är någonting viktigt för oss. Det tar barnen till sig mycket effektivare än att vi riktar 
oss direkt till barnen. Det är de vuxna vi måste fokusera oss på och inte det här lättköpta med 
barnen. Det är svårt att nå vuxna. Jag skulle vilja ha något som heter ”mitt i livet, mitt i byn”. 
Och kanske då bara för män. Och gärna här hemma, och kanske inte alls då bara kaffe och 
småkakor. Jag tror säkert att det skulle finnas intresse, om jag bara kunde eller tyckte att jag 
hade möjlighet. (Jag, frågar om den rätta vägen till rekrytering sker genom aktiviteter?) - att 
dom kan komma med i kören det vet dom redan, att dom kan komma med i någonting annat 
om vi skulle hitta på någonting, det kan dom kanske göra bättre i andra samanhang. Det vi 
kan det är att ge människorna känslan av att dom blir tagna på allvar som individer. Och 
kyrkan är dålig på det. Vi kanske säger att det är det vi är bra på men, var då någonstans? Om 
jag ser här i kommunen, vi har ju ingenting sådant. Hur visar jag för grannarna här att jag tar 
dem på allvar? Det är ju inte med någonting, det är bara tomma ord. Ändå upprepar kyrkan 
det inför sig själv hela tiden. Att det är det vi gör, vi lyssnar och tar på allvar men hur lyssnar 
vi om vi inte är på plats på något vis? Men jag tycker ändå att kyrkan på något sätt står där 
solidarisk, men misstro finns. En hel del är ju arvet från att kyrkan missade tåget när 
arbetarrörelsen växte fram. Hade kyrkan varit med och stöttat människorna där och visat att 
den fanns på ett bättre sätt så.. Men det visade inte sig från början, utan då var det mera på 
patrons, polisens och militärens sida och så vidare. Det var en stor miss, då missade vi det och 
sen missade vi annat. Och sedan är det ju någonting att kyrkan håller på att fylla upp luckor 
där samhället drar sig ur, social service och det här att se människor och allting sådant, där 
samhällets skyddsnät håller på att krackelerar. Då förväntar man sig att kyrkan på lite 
gammalt vis, alltså det här välgörenhets.. man försöker blåsa liv i det och det finns säkert en 
massa enskilda medlemmar som direkt anammar det, för att nu kan vi ställa upp och nu kan vi 
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visa och så vidare. Vi ska nog snarare var ett andligt instrument. För den här 
hjälporganisationen det ska komma som ett resultat av dom som är andligt mottagen, men 
man kan inte börja där för då stannar det där. 
 
Ser du någon förändring inom kyrkans arbete som du skulle vilja genomföra? 
Jo! jag skulle vilja att vi hade färre gudstjänster och bättre gudstjänster, där man hade två 
veckor på sig att förbereda gudstjänsterna. Tillsammans med dem, dels vi som naturligt alltid 
gör gudstjänsterna ihop, kantor och präst. Men också diakon, vaktmästaren, kyrkvärdar men 
även andra frivilliga ska vara med i planeringen från början. Man skulle vara ett helt 
gudstjänstlag. Det är inget som jag har hittat på utan det finns på sina håll och med väldigt bra 
resultat. Om man satsar på gudstjänsten och sätter det i centrum. Då kommer det andra av sig 
själv. Och det har dom gjort radikalt på sina håll. Jag vet att dom gjort detta i Döderhult nere i 
Småland. Dom såg att det var klent beställt med allt, men framförallt att det var tomt i kyrkan 
på söndagarna. Då lade dom om alltihop. Dom behövde inte avskeda någon. Alla 
barntimmeledare och med mera, fanns kvar, men de lade ner allting och satsade hela 
personalresursen på söndagsgudstjänsten och dels så redan genom att dom var så många och 
hade med sig sina närmaste, så fick dom kyrkan fylld på en gång, sedan höll dom kvar det och 
då visade det sig ganska snart att då tyckte människorna att det var roligt, de satt trångt. Det 
var bra med sången och allting sådant. Så att de liksom väckte hela samhället där. Dom 
engagerade folk, så att olika företag hade sina söndagar när dom läste texter och liknande. Det 
förslaget har jag hört här i församlingen också, en kyrkovärd som föreslog att, varför går man 
inte ut till företagarna, han hade inte hört talas om det här i Småland. Så att det är någonting 
som kommer här och där, i kyrkan, på olika håll alldeles oberoende av varandra. Efter ett tag 
så finns det väl alltid någon som säger att vi skulle väl ha haft något barnarbete, då finns det 
ju en barntimmeledare, man tar inte ifrån denne sitt jobb, men barntimmeledaren blir den som 
kanske organiserar det hela men har plötsligt frivilliga medarbetare. Det ställer krav på oss 
som jobbar, för vi kan känna oss lite undanskuffade kanske från våra specialområden. Men i 
Döderhult har dom fått det där att fungera och det har fungerat nu i många år. Sedan kan det 
hända att det även där kommer att tyna av, men det är ju dynamik. Någonting sådant skulle 
jag vilja också. Här finns det otroliga resurser. Kort sagt, förändringen är bättre gudstjänster, 
och det kan jag bara göra, om jag blir frikopplad från att ha så många gudstjänster. Dåligt 
förberedda gudstjänster undergräver alltihop. Jag känner att det är för mycket och att det är 
ineffektivt. Att bara för traditionens skull hålla på med passionsandakter tillexempel. När vi 
vet från början att det inte kommer några besökare. Varför ska man lägga ner en massa jobb 
på det. Varför ska kantorerna behöva åka miltals, för att sitta och spela när det inte kommer 
några människor. Och dom få som kommer, dom går nästan av plikt. Då är det någonting som 
är alldeles fel. För det är sådan dramatik egentligen i det som ingår i passionsandakterna, så 
att gjordes det på rätt sätt, med engagerade medarbetare, så skulle man kanske utföra 
gudstjänsten med just dramatik. Det kanske är det man ska satsa på. Man ska satsa på det som 
kyrkan har alltså, drama. Det fungerar bra för dom som orkar och vågar. Här i församlingen så 
gör dom det för skolbarnen, fjärdeklassarna tror jag, och då är vaktmästarna utstyrda till 
romerska soldater och kvinnorna har sjalar och liknande rekvisita. Vi gör ett spel och det är ju 
precis det vi borde göra även för de vuxna. Barnen är väldigt tagna av det, de sitter kring 
bordet och delar brödet och så vidare. Tyvärr vågar dom inte, det förs på tal tydligen varje år, 
men det händer inte. Sådant fungerar i katolska länder och då är det folkfest. Men det går inte 
här, för vi har ingen tradition för det, den har blivit förstörd. 
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Vad anser du att kyrkan borde göra för att ha möjligheten att behålla eller till och med 
knyta till sig fler medlemmar? 
Människorna måste känna att vi de blir tagna på allvar. Samtalsgrupper tror jag är en bra 
lösning. Samt mycket av det vi talat om tidigare. 
 
Fria ord! 
-------- 
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Bilaga 3 
 

Intervju med kyrkoherden i X - församling den 26 juni 2001 
 
Hur ser medlemsantalet ut för församlingen - ökning, minskning eller oförändrat, under 
de sista fem åren? 
Ja! vi har ju haft under de sista fem åren, och då tänker jag på hela församlingen. 
Församlingen sammanfaller ju med kommungränsen. Vi har haft en del utträden, men det är 
ju två speciella affärer. Dels då den uppmärksamhet vi fick då en företrädare fick avgå, då 
begärde en del utträde. Och så i och med relationsförändringen till staten 1999. Men ändock 
icke mer än, nu ska vi se… om man tittar under fem års tid. Om jag tar mellan tummen och 
pekfingret då, så är det väl hundra som har lämnat kyrkan. Sen kommer ju många till. Alla 
barn vi döper kommer till och en och annan inflyttad. Vi har en hög dopfrekvens här, den 
ligger någon stans mellan åttio och nittio procent av alla nyfödda barn. Det är ju intressant att 
se om man tittar på antalet tillhöriga i kommunen, så tror jag, att det är någonstans kring 
nittiotvå komma tre procent av innevånarna som tillhör Svenska kyrkan. Och det är högt. 
 
Är det främst aktiva eller passiva medlemmar som begär utträde? 
En och annan som varit aktiv i missionsförbundet har klivit ur på uppmaningen av samfundet 
missionsförbundet att de skulle ta ställning. Men inte så att det… vad är egentligen passiv och 
aktiv medlem? Det ser så olika ut i olika skeden av livet. Man gifter och så, det kanske man 
gör i kyrkan också är man med om dopet och så är barnen små och man är med i kyrkis och 
barntimmarna och åren går och det kan väl kanske vara långt emellan. Jag tror att det är så att 
när man ser ett utträde ur kyrkan och tar emot det så, klart man tittar på när de är födda och så 
och då visar det sig att det är olika åldrar, så för våran del har vi inte hittat någonting speciellt. 
Men man kan väl säga att inte är de som är aktiva som träder ut, utan det är tvärtom alltså. 
 
Vilken roll anser du att kyrkan ska ha, idag och i framtiden? 
Ja alltså! jag vill väl påstå så här och det försöker vi jobba för, och det känner jag att jag är 
buren av den visionen att kyrkan för det första är en del av samhället. Vi kallar det också att 
leva i världen, inte av världen. Jag tror att det är viktigt att se dom olika mötesplatserna, en 
mötesplats är kyrkorummet, men vi har mängder av andra mötesplatser i samhället i vardagen. 
Jag tror det är jätteviktigt att jobba för att också kyrkan ska kunna vara på bortaplan. Det har 
jag ju själv också erfarenhet av innan jag kom hit. Då arbetade jag med företag och 
arbetsplatser och relation till polisen. Och det handlar ju om att bygga kontakter och det vill 
jag ju påstå att det har vi här i församlingen, fast vi hinner inte göra det vi vill utav alla 
kontakter vi har. Nu förstärker vi organisationen så att från och med augusti så ska vi kunna ta 
vara på det. Men det tror jag är jätteviktigt alltså att… vi ska vara både salt och ljus ute i 
samhället, vi ska ju stå för någonting också. Jag tycker att finnas med i samhällslivet. Ta 
exemplet på en arbetsplats eller i ett företag, att vi finns närvarande där, inte som någons 
representant, utan någon som finns och som kan lyssna. Bygger vi upp relationer, kontaktnät, 
då blir det naturligt att fråga efter kyrkan när det behövs. Det är förtroende. Vi har ju fyra 
dimensioner vi ska arbeta efter nu, så att säga, i den nya kyrkan. Gudstjänst, undervisning, 
diakoni och mission. Fyra dimensioner som går i varandra och det ska prägla vår verksamhet. 
Då kan det vara olika storlekar beroende på vilket område. Vi har ju en uppgift att föra ut 
evangelium i byn. Men det kan ju se olika ut, och när vi finns ute i samhället så är det ju inte 
direkt för att missionera. Utan det är för att möta människorna där de befinner sig. 
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Vad kan församlingen erbjuda människorna idag? 
Grunden och basen i livet är ju gudstjänstlivet, jag menar, utan gudstjänstlivet dör ju inte bara 
församlingen utan även kyrkan. Men gudstjänstlivet är ju inte lika med söndagarna, utan det 
finns ju många andra olika saker. Vi har ju alltså då en dagverksamhet som börjar med musik-
lek från noll till fyra år. Och sedan är det kyrkans barntimmar mellan fyra och sex. Och sedan 
har vi miniminiorer mellan sex och sju år. Miniorer mellan åtta och nio år. Ansgarsjuniorer 
tio, elva och tolv och sedan så kommer konfirmanderna. Diakonin det är ju en kärlekstjänst vi 
gör, med ett liv i tystnad inom vård och på de olika institutionerna, i samarbete med 
hemtjänsten, hälsocentralerna och individ och familjeomsorg - IFO. Där har vi också ett nära 
samarbete och med polisen också. Vi finns ute i samhället i allra högsta grad och än mer 
kommer det att bli. Sedan har vi Ceciliakören, ungdomskören och kyrkokören. 
 
Ser du någon förändring inom kyrkans arbete som du skulle vilja genomföra? 
Vi är ju inne i ett större förändringsarbete här. Jag är buren av en vision som säger att vi ska 
se mötesplatsen, se möjligheten och så se Kristusmönstret, och att kunna använda det på något 
sätt. Och det är ju det vi arbetar för. Jag tror att inte förrän vi möter människan precis där han 
själv befinner sig, så kan vi så att säga, också bära frukten. Fördjupa kontakten mot kyrkan. 
Sedan är det viktigt för oss att inte vara så prestationsinriktade. Kyrkan är ju inte bara vad vi 
gör, utan kyrkan är kanske också ännu mer vad vi är. Och där tror jag det är någonting som vi 
kan vila i och förtydliga. Att vi också finns, att kyrkan är någonting. I första hand handlar det 
inte om resultaten, att vi måste göra en massa saker. Vi ska nå våra egna syften att så många 
som möjligt kommer till gudstjänsten och så vidare. Men jag tror att vi som kyrka också 
smittas av prestationskraven. Att göra istället för att vara. Samtidigt är det bara att konstatera, 
att vi står ju för någonting. Vårt arbete, det går inte att kvantifiera. Vi får leva med det också 
att vi kan ju inte alltid se resultaten, utan vi får vila i det att vi kan bidra med någonting som 
kan betyda att en människa kanske långt fram i tiden kan bära frukt av det vi står för. 
 
Vad anser du att kyrkan borde göra för att ha möjligheten att behålla eller till och med 
knyta till sig ännu fler medlemmar? 
Vi i vår församling har så många kontakter, vi har precis så många kontakter som vi behöver. 
Dörrarna här är öppna. Man väntar många gånger på att vi ska komma och att vi ska fördjupa 
samarbetet. Så för oss är mer problematiken, hur ska vi kunna ta till vara på allt. Så ser det ut. 
Jag kan inte se, åtminstone inte med den syn vi står för här, någon krock mellan samhälle och 
kyrka, i vårt uppdrag som kyrka. Tvärtom. Men visst gäller det för oss att vara lyhörda och 
möta människor där dom står. Men jag tror samtidigt också att vara väldigt tydliga. Jag tänker 
i det andliga sökandet som finns hos människor. Du vet de här frågorna, varför finns jag till 
och vad är meningen med livet? och vad är meningen i livet? det gäller att vara öppen där och 
kunna lyssna. Men sedan är det ju också tanken att vi behöver vara tydliga i vad en kristen 
tolkning innebär. Vi börjar nu också att bygga om vapenhuset, det ska stå färdigt i oktober. 
Där kommer vi bland annat att bygga ett rum för livsfrågor och samtal, där människor kan 
slinka in från gatan och vet att vissa dagar och vissa tider finns här någon att samtala med. Det 
finns någon som lyssnar. Där har vi ett uppdrag som kyrkan också har. 
 
Fria ord! 
(Jag frågar när det är flest människor i kyrkan) Det går inte att komma ifrån att, de tillfällen 
på året då det samlas i särklass mest folk är julnatten. Julnattens musikgudstjänster, det är 
julkonserter och det är skolavslutningar, det kan man säga är dom tillfällen då kyrkan är 
fullsatt. I särklass julnatten, då sätter vi ut extra stolar, då har vi mellan sex och sjuhundra 
besökare i kyrkan. (Jag frågar när det är det minst människor i kyrkan?) Ja! det är lite svårt 
att svara på det, alltså om man ska titta på kyrksamheten i vår församling, då handlar det om 
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fyra kyrkor. Men om vi koncentrerar oss till den centrala kyrkan, så är det väl så här att dom, 
ja! jag vet inte om jag kan plocka ut dom direkt, de tillfällen som samlar minst folk. Det 
kanske är dom här gråa söndagarna och då vi har gudstjänster klockan elva, att dom gångerna 
är det ju mindre folk. Men det är frågan hur man ska se det, vi har ganska så god kyrksamhet 
om man tittar på genomsnitt. Om man tittar på besök vid gudstjänsterna och delar det i antalet 
gudstjänster så ser man ett genomsnitt och det ser faktiskt ganska så bra ut. Då kan man ju 
säga så här att, ja men man kan inte ta genomsnittet. Någonstans måste man ju ändå göra det. 
Ibland är det lite folk i kyrkan och ibland är den fylld. Om man ser till gudstjänsterna, de som 
samlar mest, det är temagudstjänsterna med speciella inslag. Vi hade härförleden en 
temagudstjänst ”i Guds vind,” en kontraktsgudstjänst, då vi firade nattvard också. Då var det 
kanske fyra hundra personer i kyrkan. Så att det ser väldigt olika ut. Men jag tror att då det är 
mindre folk i kyrkan, det är dom här gråa söndagarna då vi har gudstjänster där det inte 
händer så mycket. 
 
(Jag frågar vilka åldersgrupper som är mest närvarande i kyrkbänkarna) Du, det beror på. 
Familjegudstjänst, då vi har gudstjänster för små och stora och det kanske är tvåhundrafemtio 
personer i kyrkan, ja då är det ju familjerna som dominerar och då är det mycket barn och så 
här, medan det dom vanliga söndagarna är det ju den övre medelåldern, så det är ju bara att 
konstatera. Varför människor i trettio till femtiofemårs åldern uteblir, tror jag beror på att livet 
ser olika ut, under olika tider i livet. För just där mellan trettio och fyrtio år, då har man familj 
och barn och aktiviteter, det är mycket som drar. Vi håller på att försöka hitta formerna, vilka 
tider på helgen som är mest lämpad för familj, för jag tror att det är frågan om det också, att 
gå till mötes och fråga efter behov. 
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Bilaga 4 
 

Intervju med ”Klas” den 28/6 2001 
 
Presentation 
Man, elektriker, 47 år. 
 
Är du medlem i Svenska kyrkan - om du svarar ja, passiv eller aktiv medlem? Om du 
svarar nej, varför har du bestämt dig för utträde? 
Nej. Jag har utträtt på grund av lite olika anledningar. Dels hur dom behandlar sina kvinnliga 
präster. Också den är här synoden med sina idéer. Det var en liten grupp i svenska kyrkan av 
äldre gubbar. Jag tror de kallas synoden, det här är något år sedan, som gick ihop och sade 
att… det stod i bibeln att man skulle inte ha kvinnliga präster. Och det tycker jag är så fel. Ja! 
det var lite turer där då som jag kände att det här vill jag inte vara med på. Jag bryr mig inte 
om det är en kvinna eller man, utan det är det viktiga att det är en bra medmänniska. Det var 
anledningen till att jag gick ur. Jag känner att jag vill inte vara med och betala till det där, dom 
betedde sig inte andligt, om man säger. 
 
Vilka behov i samhället anser du att Svenska kyrkan ska uppfylla och anser du att 
kyrkan uppfyller dessa? 
Jag tycker ändå att kyrkan ska finnas, därför att det är ju många som finner ro och harmoni i 
kyrkan, det är många som använder kyrkan. Allra helst i kriser eller större olyckor så finner 
man en tröst där. Det andliga har alltid funnits, sedan urfolkens tider. Det är ett behov som 
måste mättas på något sätt. Så tron är viktig för människorna, men jag själv har en vidare tro, 
jag vill inte begränsa mig till en religion. Kyrkan uppfyller behovet för dom som söker sig till 
den. Det är ju väldigt många som mår bra av den, tror jag i alla fall. 
 
Vad anser du att kyrkan borde göra för att ha möjligheten att behålla eller kanske till 
och med locka till sig fler medlemmar? 
Att uppfylla mina behov är nog svårt i och med att min andlighet går över alla 
religionsgränser. Jag känner att Svenska kyrkan är en för smal sektor för mig. .. ja, vad dom 
skulle ha gjort. Svenska kyrkan måste nog vara mer öppen och inte hålla fast vid de 
omskrivningar som tidigare gjorts i bibeln, efter de styrandes behov. Grundbudskapet är ju 
rätt, jag menar ”tio Guds budord”. Ingen kan påstå att det är fel. Jag tycker inte om alla de här 
tillskrivningarna. Jag vill i sådana fall gå tillbaka till kärnan på något vis. Försöka få bort alla 
dom här tillrättaläggningarna. 
 
Fria ord! 
Jag tycker att Svenska kyrkan ska försöka vara mer öppen, för att egentligen är ju i grund och 
botten alla religioner lika i grundbudskapet. Jag tror att alla människor känner längst in på 
något vis vad som är rätt eller fel, även den värsta brottsling känner nog att det här är inte 
riktigt rätt. Jag tog beslutet om utträde då det var det här med kvinnliga präster. Jag kände ju 
lite före, jag kanske har blivit påverkad av min far, men jag tror inte det. Han gick ju ur också, 
det kanske var då man började fundera över varför han gjorde så. För att förut har man ju inte 
tänkt på det, man har ju bara varit med. Egentligen tycker jag själv om att gå i kyrkan, jag går 
gärna på en gudstjänst. Jag brukar då sitta och lyssna på vad prästen har att säga, och många 
gånger tycker jag att det han predikar är både intressant och tänkvärt. Så därför ser jag mig 
inte själv som anti på något vis. Men jag vill i alla fall ha ett mer globalt, harmoni med alla 
egentligen och det tyckte jag inte dom hade då när man så där hårt gick in just mot dom här 
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kvinnliga prästerna. Och även så mot våran egen kyrkoherde här i församlingen. Kyrkoherden 
som var en bra medmänniska, han fick säkert många människor att känna sig lite bättre. Det 
var toppstyrningen, organisationen som skrämde mig. Jag tycker inte att Svenska kyrkan 
tillåter människor att tänka fritt. Jag tänker bl a på den här kyrkoherden i församlingen som 
fick avgå. Han hade placerat ut en del livsåskådningslitteratur i kyrkan. Vad skulle det spela 
för roll om det låg lite information om hinduism och buddhism där? Jag förstår inte det. Gör 
det någonting? Då tycker jag att Svenska kyrkan har ett alltför smalt regelsystem. Jag tror inte 
att det här var Jesus tankar. Absolut inte, utan det här är kvarlevor av de omskrivningar som 
gjorts av de historiska kyrkofäderna, för att använda religionen som medel att hålla folket i 
schack. Och det är väl det man måste komma bort ifrån, då tror jag tillströmningen till kyrkan 
ökar. Om organisationen var mer öppen så skulle jag kunna tänka mig att gå med igen, för jag 
har ingenting emot, det är inte pengarna, men jag kände att jag ville inte vara med att betala 
just det här som dom beter sig. det känns så fel och då tyckte jag att jag går ur. Sedan gick ju 
hela familjen ur, men det är ju ingenting som, för jag visste inte ens att våra barn ville det då. 
Det är klart att man kanske har påverkat dom i och med att man har pratat om det, men jag har 
inte försökt att påverka dom, det har jag inte. 
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Bilaga 5 
 

Intervju med ”Lena” den 2 juli 2001 

Presentation 
Kvinna, 39 år, lärare 
 
Är du medlem i Svenska kyrkan – om du svarar ja, passiv eller aktiv medlem? Om du 
svarar nej, varför har du beslutat dig för utträde? 
Jag funderar på att gå ur kyrkan. Ett skäl är pengarna, jag är inte intresserad av att ge kyrkan 
pengar. Jag tycker att kyrkan har så mycket pengar ändå, varför ska jag stå och betala till dom 
för. Jag tycker inte att jag få någonting för dom pengarna. Jag tycker inte att kyrkan är nå 
rolig att gå till. Jag vet inte hur det fungerar det här med begravningsplatser och sådant? Nej, 
jag är inte döpt eller någonting heller och inte konfirmerad. Jag har ingen religiös bakgrund i 
min familj. Jag är nog den som är mest religiös i min familj, men jag har inget intresse av 
kyrkan, så där heller. 
 
Vilka behov i samhället anser du Svenska kyrkan ska uppfylla? Anser du att kyrkan 
uppfyller dessa? 
Om kyrkan skulle ha tillfredsställt mig. Då skulle kyrkan ha varit mer öppen, den skulle 
ha varit mer som dom här amerikanska frikyrkorna, dit folk går och där man umgås och 
lättsammare på något vis. Det ska vara öppet för alla, jag tycker att det är för stelt. Jag gillar 
inte det här med kvinnoprästmotståndare tillexempel, och dom finns ju i Svenska kyrkan, 
frikyrkorna är ju mycket bättre på det viset. Över huvud taget det här, jag vet inte, 
dubbelmoralen och skenheligheten, har jag svårt för. Inte alla, man ska inte dra alla över en 
kam. Det finns ju många som arbetar inom Svenska kyrkan som gör ett jättebra jobb. Men på 
det stora hela så tycker jag att, dom har haft för stor makt och för stort inflytande och dom 
inbillar sig att dom är något. Och det är dom inte, utan dom ska liksom vara något för dom 
som behöver, det ska inte vara det här översitteriet. Men säkert så uppfyller dom behov för 
andra, ta tillexempel det här med uppsökande verksamhet, med diakonissorna och det här, 
åker hem till folk som är ensam som ingen besöker och hjälper till att handla när folk har 
brutit benet och sådant. Och det är ju fantastiskt, det är ju jättebra. Det är så jag ser att det ska 
vara. När inte vanligt folk har förstånd att ställa upp, så ska dom kunna finnas där, då fyller 
man ett bra behov. Men det ska inte vara heller det här att man inte ska tycka att man kan gå 
in i kyrkan om man inte är ordentligt klädd, till exempel. Dit ska man kunna gå när man vill, 
när man har ett behov. 
 
Vad anser du att Kyrkan borde göra för att ha möjligheten att behålla eller kanske till 
och med locka till sig flera medlemmar? 
Jag tänker på det här med öppenheten. Det här med homosexualiteten till exempel, det är ju 
inte accepterat hos vissa inom kyrkan. Jag menar, då ligger man flera hundra år tillbaka i tiden 
redan där. Nu är man så upplyst, så nu kan man inte längre skylla på botbara sjukdomar. Det 
kanske gick förr, när man blundade för fakta, och lika det här med jämlikheten mellan män 
och kvinnor. Det är så mycket som är konservativt inom Svenska kyrkan. 
 
Fria ord! 
Ja, ta det här med den här hierarkin som kyrkan står för. Ett bra exempel är väl då 
kyrkoherden i församlingen som fick avgå på grund av att han var intresserad även av andra 
religioner. Det betyder ju inte att han ”trodde” på andra religioner, utan mer att han var 
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intresserad av hur andra människor tänker. Men det går inte att tänka annorlunda än biskopen. 
Jag tycker att det är skenheligt att man inte får yttra sig som präst om man inte håller med den 
högre massan i hierarkin, det är fel. Om jag inte duger som jag är, för det är ju det som de går 
ut och förespråkar, om jag inte får ha andra åsikter än vad dom har, om jag inte får tycka 
annorlunda om jag inte får vara annorlunda. Då är inte den kyrkan öppen för alla, det är ju så. 
Själva kyrkorummet som historiskt kulturarv är bra. Jag trivs alltid i kyrkan, jag trivs faktiskt i 
kyrkan. Det är många som tycker att det är för stort och pråligt och tungt, men jag tycker 
tvärtom, jag tycker att det känns liksom avslappnat på något vis. I vår kyrka tycker jag om 
altarbilden till exempel. Jag sitter alltid och tittar på den. Det är synd att det är så stelt, nu ska 
vi stå upp! Oj, ska vi stå nu? Och nu ska vi sitta. Oj, ska vi sitta nu? Ohh, vad skämmigt, jag 
glömde bort att vi skulle stå. Man får inte applådera, kom ihåg nu, inga applåder. Om kyrkan 
hade haft större öppenhet. Frikyrkan ligger långt före där, men sedan finns det ju frikyrkor 
som är helt ute i pepparn vad gäller åsikter, inställning och tro och sånt. Men jag har liksom 
fått en känsla för att man är mer öppen för vad som är annorlunda där. 
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Bilaga 6 
 

Intervju med ”Sara” den 28 juli 2001 
 
 
Presentation 
Kvinna, medielärare, 35 år. 
 
Är du medlem i Svenska kyrkan – om du svarar ja, passiv eller aktiv medlem? Om du 
svarar nej, varför har du beslutat dig för utträde? 
Ja, jag är medlem i svenska kyrkan, passiv medlem. 
 
Vilka behov i samhället anser du att Svenska kyrkan ska uppfylla? Anser du att kyrkan 
uppfyller dessa? 
Vad jag kan se för det första, det är behovet av att människor vill döpa sina barn, gifta sig och 
att begrava sina döda. Och det behovet uppfyller de ju. Det är det behovet som man märker av 
i alla fall i min ålder, och det är dom gångerna som jag själv går i kyrkan. Men sedan så tror 
jag att det finns ett annat behov också, men det är väldigt få som har det behovet. Jag tror att 
det är flest gamla personer som har behovet att gå till kyrkan för att känna frid och höra 
prästen på söndagarna, enligt den tro som de har och lever kvar i dom. Jag tror inte att det 
finns hos oss som är lite yngre. Så det behovet uppfyller kyrkan också hos dom äldre. 
Om jag ska prata utifrån min egen situation då jag använt kyrkan , så har jag döpt mitt barn 
och gift mig och begravt mina släktingar och vänner, så är det på ett speciellt sätt. Det är klart 
att dom gör det dom ska, dom får det ju gjort, dom döper barn och dom viger människor och 
dom begraver människor, men det är väldigt allvarligt, möjligtvis att vigslar kan vara lite 
gladare, men dop som jag har varit på är alltid så allvarliga. Det känns så väldigt högtidligt, 
när man kommer in i kyrkan så blir man högtidlig själv, beroende på att det är en sådan 
atmosfär där. Men det kan jag tycka ett det är helt okej också. Behovet av att använda kyrkan 
vid sådana här tillfällen det uppfyller dom naturligtvis. Man söker sig dit själv då och det gör 
man också på söndagarna om man är aktivt religiös. De som går i kyrkan på söndagarna, jag 
tror att dom får ett behov uppfyllt. Men om man tänker på att det finns andra människor som 
skulle vilja ha sitt behov uppfyllt, så tror jag inte att svenska kyrkan uppfyller det. Inte bland 
yngre personer, som jag själv till exempel, så går ju inte jag till kyrkan för att få tröst utan jag 
går till släktingar och vänner och får tröst. Hellre än att söka tröst hos kyrkan. Jag tror nog att 
kyrkan skulle kunna göra en större del i sin verksamhet, att människor kan gå till kyrkan för 
samtalet och tröst. Men sedan tror jag också, ja just för min del så behövs det inte, för jag har 
andra närstående att prata med. Men sedan beror det nog på vad det är för präst, helt enkelt. 
Om den prästen känns som om det var någon jag skulle kunna sätta mig och prata med, då 
skulle jag nog kunna göra det. Men då ska han vara väldigt öppen som person och inte, ja… 
han ska nog inte vara allt för mycket bunden kring Gud som fenomen utan mera som 
människa liksom, jag vill inte som person bli pådyvlad Gud liksom, därför att jag har inte den 
rätta tron. 
 
Vad anser du att kyrkan borde göra för att ha möjligheten att behålla eller kanske till 
och med locka till sig fler medlemmar? 
Jag tror att kyrkan borde vara lite mer upplättad liksom, att det inte är så otroligt högtravande 
och högtidligt, man vet inte ens om man får klappa händerna i kyrkan när man är på konsert. 
Dom har ju konserter. Men man vet inte om man får klappa händerna, därför att det är så 
himla högtidligt. Det är väl en sak, men sen också att man inte har kanske.. jag vet inte om det 
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är talet liksom också, som prästen gör. Om det också är så där otroligt högtravande så känner 
man inte riktigt sig hemma. Man känner sig ju inte hemma i sådant där, därför att vi tänker 
inte… jag tycker inte att vi tänker så idag. Jag tror att den moderna människan tänker inte på 
Gud i första hand när man ska finna kraft. Utan man tänker på sig själv och sitt inre mera, och 
kanske man kunde väva in det på något sätt då. Att man blir lite mer utåtagerade mot 
människan kanske, istället för att man hela tiden ska dra in Gud i det… Ha ha ha ha, det måste 
man ju göra när det är kyrkan. Själva kyrkorummet i sig tycker jag är helt okej. Jag själv kan 
gå in i kyrkan och sätta mig och få tröst, utan präst, utav bara rummet i sig. Och varför måste 
man gå till kyrkan just på söndagar. Jag tror att vi nutidsmänniskor har varken tid, lust eller 
ork och gå just på söndagar. Man skulle kunna gå dit vilken dag som helst, för att få det där 
behovet uppfyllt, om man har behovet av det. På söndagar klockan elva, då kanske man sover 
för att man har jobbat så hårt hela veckan. Eller för att man har varit ut och festat, för det gör 
man ju ibland, ja, det spelat liksom ingen roll. För det är också en sådan där grej. Vi lever ju 
på ett helt annat sätt än förr. Och då kanske man behöver kyrkan mer på tisdag morgon än på 
söndag förmiddag. Jag tror att den religiösa tron har försvunnit väldigt mycket, fast dom flesta 
när man frågar folk så brukar dom ju säga att dom tror på någonting. Och det har ju också 
blivit liksom, i och med att folk lämnar svenska kyrkan så mycket som man gör idag, går man 
inte ur så har man lämnat den i alla fall, rent praktiskt sådär. Så söker man någonting annat, så 
därför har andra rörelser blivit mycket starkare, sådana som man inte tycker är så högtravande 
och högtidliga, ja.. som kanske tittar på människan mer och människans inre, att man är en 
stark person själv. Att det är inte Gud som skapar mitt liv, utan jag skapar mitt liv själv. Det är 
ju i ett sådant samhälle vi lever i väldigt mycket. 
 
Fria ord! 
Jag vill ändå inte gå ur kyrkan därför att, tänkt tanken det är klart man tänkt tanken, så att 
undrar om man skulle gå ur, för man har ju hört att andra människor gör det. Men nej, har jag 
tänkt sedan, därför att jag vill nog vara med där ändå, för att det känns bra på något vis att 
man är med där. Jag vet inte varför, eller det måste ju vara någon slags tro på kristendomen 
ändå, att det är tro på kristendomen i sig liksom och att jag vill kunna använda kyrkan som 
min, var jag än bor. Och att jag kan gå döpa mina barn där och att jag kan gifta mig där och 
att jag kan begravas där, det tycker jag känns bra, utan att behöva tänka nå vidare på det. Och 
sedan, jag tycker om att vara i kyrkan väldigt mycket. Även om jag är där väldigt sällan så 
tycker jag om att gå in i kyrkan och bara sätta mig och känna av atmosfären och få styrka, för 
det tycker jag att man får där. Nej, jag går inte ur, utan jag tycker nog att kyrkan ska finnas. 
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1 Introduktion


1.1 Bakgrund och syfte


Under den sista tiden har media allt mer uppmärksammat Svenska kyrkan. Allmänheten har fått veta att Svenska kyrkan genomgår en kris. Sakta men säkert tappar de medlemmar. I fjol lämnade fler än 16 000 svenska medborgare aktivt sin församling. Största bortfallet skedde dock 1999, då Svenska kyrkan skildes från staten. Då förlorade kyrkan 33 000 medlemmar.


Svenska Kyrkan har på senare tid börjat marknadsföra sig i tidningarna för att erbjuda sin hjälp till människor som känner sig vilsna. Temat på annonskampanjen är; ”Letar du på rätt ställe” I t ex Aftonbladet, har kyrkan en helsidesannons. Den visar bilden av en chokladkaka med ett omslag som det står ”Tröst” på. Annonstexten lyder;

”Letar du på rätt ställe? Det är ont om tröst idag. Våra andliga behov sopas under mattan. Kan det vara för att det är svårt att tjäna pengar på dem? Många av oss försöker fylla vår längtan med snabb konsumtion. Men det finns alternativ. Varje dag söker många människor tröst i en kyrka. Välkommen.”


Annonser under samma tema finns även med i tidningen Vecko Revyn. Målgruppen för den tidningen är främst kvinnor, från femton till trettio år. Tydligt är att man vill nå människor i alla åldrar och av bägge kön. I nummer 14, finns en helsidesannons med en bild av en sko av senaste modell. På skon hänger det en etikett där enbart ordet ”Glädje” står skrivet. Under rubriken, ”Letar du på rätt ställe?” står det; ”Det är kul att köpa något nytt åt sig själv. Men det fyller inte alla behov, och när känslan har lagt sig brukar det mesta vara sig likt. Ibland kan man längta efter en glädje som kommer inifrån och inte ändras efter säsong. Att möta denna längtan är en av Svenska kyrkans uppgifter. Välkommen.”
 Reklam under samma tema har också gått ut i radion under våren och sommaren. Den här kampanjen visar tydligt kyrkans egen önskan om att fler människor ska finna vägen dit och kanske är det också ett utryck för att den ”kris” som medierna talar om även existerar i Svenska kyrkans egna ögon.

Annonskampanjen är inte den enda kampanjen som startat. Även Svenska bibelsällskapet har gjort en satsning. Expressen berättar under rubriken; ”Pressfotografer tolkar bibelcitat” att det kommer att inledas en landsomfattande kampanj som ska få det svenska folket att börja läsa bibeln. Detta ska nås genom att kända svenska pressfotografer tolkar bibliska ordspråk genom bilder. Anders Alberius, generalsekreterare på Svenska bibelsällskapet menar att kampanjen är ett sätt att visa att bibeln fortfarande är aktuell och att han vill få det svenska folket att reflektera över bibeln. Kampanjen genomförs på 1 800 stortavlor på 45 orter över hela landet och ska pågå till den 31 juli 2001.


Följande uppsats bygger på de frågor som väckts i och med medias intresse för kyrkans kris samt den rekryteringskampanj som kyrkan själv utarbetat. I det första skedet formades frågan; Är krisen ett faktum eller är situationen överdriven? Den andra och mer övergripande frågan lyder; Varför begär människor utträde ur Svenska kyrkan? Hur ser relationen kyrkan - folket ut, upplevs relationen som en krock eller ett möte?

Syftet med uppsatsen är att undersöka människors upplevelser och tankar kring relationen mellan Svenska kyrkan och folket, och genom dessa tankar söka svar på de frågor som ställts inför uppsatsen. För att nå målet med detta har jag sökt kartlägga den syn som fem personer bär på. Två av personerna arbetar inom Svenska kyrkan. Tre av personerna kan ses som företrädare för det profana samhället.


1.2 Tidigare forskning


I en artikel i Dagens Nyheter från den 17 maj detta år anser Helena Andersson, statistiker vid Kyrkans hus i Uppsala att rekordnoteringen av utträden år 1999 berodde på den skilsmässa som genomfördes mellan kyrkan och staten samma år. Medborgarna kunde då mer aktivt ta ställning kring om de ville vara med eller inte. Enligt DN, menar hon också att tappet kan bli ännu större i år, eftersom det på skattsedeln står hur mycket varje medlem ska betala i kyrkoavgift.
 Då relationsförändringen mellan kyrkan och staten tycks vara en stor anledning till att uppmärksamheten kring kyrkans kris uppstått, så kan det vara av värde att ge en kort inblick i hur olika teorier vill förklara orsakerna bakom dagens situation, avkristningen i samhället och den klara uppdelningen mellan kyrka och stat.

Göran Gustafsson, professor i religionssociologi vid teologiska institutionen i Lund, tar i boken Tro, samfund och samhälle, bland annat upp teorier om processer kring religiös förändring. Han har framför allt fastnat för Max Webers teorier om sekulariseringsprocessen. Den menar att nästan alla delar av samhällslivet under lång tid förändrats så, att de steg för steg befriats från icke-rationella element och föreställningar och blivit allt mer rationellt ordnade. Vidare presenterar Gustafsson andra forskares teorier som sammanställts utifrån Webers tankar. T ex Peter Bergers och Talcott Parsons idéer. Exempel på faktorer som lett samhället till dagens situation är enligt Peter Berger i hans religionssociologiska arbete, The Sacred Canopy från 1967, avmystifieringen i samhällslivet. Avmystifieringen är sett ur ett långt tids perspektiv. Han menar att en faktor inom kristendomen som bidragit till förändringarna i religionens samhälleliga ställning är att de religiösa symbolerna och aktiviteterna inom denna religion på ett annat sätt än inom andra religioner koncentrerats till en enda institution, kyrkan. En följd av detta har blivit att övriga delar av samhället definierats som ”världen”, som profana företeelser som ligger utanför den helgade sfären. Utvecklingen i denna riktning har slutligen lett till att även andra områden inom samhället helt har frigjorts från religiöst inflytande. Exempelvis inom ekonomi, kunskapsproduktion och den naturvetenskapliga forskningens resultat. En liknande utveckling kan man iaktta beträffande de politiska institutionerna och familjeinstitutionerna, även om den religiösa mystifieringen levde kvar längre inom dessa områden. Ett exempel på förändringen inom den politiska institutionen är att maktlegitimeringen från 1809, framhöll att kungen hade sin ställning ”med Guds nåde”. Denna legitimering stod gällande fram till år 1974, då istället den svenska regeringsformen fastslog att ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket”.
 Talcott Parsons, även han religionssociolog, menar att avkristningen beror på den strukturella differentieringen, d v s, att de samhälleliga- och religösa institutionerna får allt mer specifika uppgifter. Genom differentieringsprocessen har de religiösa institutionerna lämnat ifrån sig eller fråntagits alla eller flertalet av de uppgifter av inte primärt religiös karaktär som de tidigare svarat för. De första stegen mot en åtskillnad mellan församlingsangelägenheter och andra gemensamma angelägenheter togs 1843. Kyrkorådet befriades då bland annat från att öva uppsikt över hälsovården och fick vid sin sida ett organ, sockennämnden, för förvaltning av sådana frågor som ansågs falla utanför det kyrkliga ansvarsområdet.


Kommunallagstiftningen 1862 förstärkte denna tendens. Man fick två geografiskt identiska enheter, kommunen eller staden å den ena sidan och församlingen å den andra sidan, var och en med sina bestämda funktioner i det lokala samhället. Differentieringsprocessen har sedan under åren allt mer förstärkts. Barnavårdsfrågorna lades över på den borgerliga kommunen 1924. Frågor som rörde folkundervisningen fördes successivt över till kommunen och församlingarnas engagemang inom detta område upphörde slutligen genom en lagstiftning från 1954. Några officiella band mellan kyrka och skola finns inte längre. Den strukturella differentieringsprocessen vad beträffar förhållandet mellan utbildnings- och religiösa institutioner kan alltså sägas vara avslutad och detsamma kan i stort sätt sägas om differentieringen mellan vård- och religiösa institutioner. Sedan slutet på 1980-talet har man i viss mån kunnat se en kontratendens i fråga om synen på det religiösa engagemanget inom vårdsektorn. Församlingarnas diakonala arbete betraktas också som värdefullt och lokalt förekommer ofta ett icke- institutionaliserat samarbete mellan kommunernas socialarbetare och församlingarnas diakoniarbetare.


Peder Thalén vill med sin bok ”Den profana kulturens Gud” bidra med en ny syn på vår tids andliga kris. Han menar att avkristningen inte kan förstås som ett intellektuellt framsteg, vilket länge har varit ett förhärskande synsätt, utan måste snarare förstås som en form av kollektiv ”glömska”, en kulturs förlust av en transcendent dimension. Glömskan menar han beror på att den moderna människan inte längre förstår det språk vilket kristendomen talar. Det klassiska kristna språk som Luther exemplifierar är idag så kraftigt föråldrat att det inte kan återupplivas i sin traditionella gestalt. Detta språk har så länge legat i träda utan att förnyas inifrån att det av detta skäl blivit ett omöjligt språk. Det kristna språket har med andra ord blivit inautentiskt. Människans verklighet har sedan upplysningstiden expanderat i olika riktningar och det är som om det klassiska kristna språket blivit för litet för denna helt nya historiska verklighet och inte heller kan ta hand om de komplikationer som den gett upphov till. För att läsaren bättre ska förstå vad Thalén syftar på citerar han Birgit Stolts skildring av den värld som Luther levde i:

För Luthers samtid och ända fram till upplysningen gällde som bekant skapelseberättelsen i Bibeln som en historiskt sann skildring av hur det verkligen gått till. Vi som får leva med begreppet ”The Big Bang” kan nästan avundas dem deras världsbild: hur nära och älskvärd är inte föreställningen om Skaparguden som tar sig en promenad i sin skapelse när aftonen börjar svalkas!… Medan vår ”vetenskapliga” uppfattning om skapelsens början lämnar gåtan om livets uppkomst, om den egna existensens vadan och varthän utan svar, fann medeltidsmänniskan svaret i Bibeln. För Luther innebar detta att hans vardag var uppfylld av konkreta bevis för andemaktens existens. Ljumma vindar tolkade han som änglarnas andedräkt, när det stormade var det djävulen som fräste. Vardagens förtretligheter berodde till stor del på djävulens elaka tilltag, lyckliga händelser eller infall var Guds eller hans änglars verk eller den Helige Andes ingivelse. Någon banal vardag fanns inte, allt var genomlyst av denna hinsides verklighet eller, med ett annat ord, transcendent. Tillvaron var dramatisk genom den ständiga kampen mellan ont och gott som manifesterade sig i allt världsligt, i stort och smått (påfallande ofta just i smått!). Framför allt djävulen var en högst påtaglig realitet.


Thalén menar också att ur en viss kristen synvinkel har det som vi idag kallar för avkristning flera goda sidor. Man kan t ex se detta skeende som en reningsprocess som varit nödvändig för att bli fri från olika belastningar, t ex det kroppsfientliga arvet eller förekomsten av de många inhumana övergrepp som ägt rum i Guds namn. Kanske var det nödvändigt att den klassiska kristendomen måste dö på det sätt som den gjort i vår del av världen. Många inte minst inom kristendomens egna led, tenderar att missuppfatta avkristningen. Kyrkans avsomnande är inte liktydigt med den kristna traditionens död, utan innebär enbart slutet för en viss form av kristen tro.


1.3 Metod

Frågeställningen som utgör underlaget för denna uppsats är alltför omfattande för att det ska vara möjligt att genomföra undersökningen inom ramen av en tiopoängsuppsats. Det är för det första en geografisk omöjlighet att undersöka situationen i Sverige som helhet, och det är för det andra alltför tidskrävande att samla in data som kan representera samhället i stort. Jag har därför tvingats begränsa uppsatsen. För det första genom att uppsatsen gäller som en fallstudie över en enskild församling, och för det andra genom att genomföra undersökningen med hjälp av en fenomenografisk metod. För att söka svar på mina frågor har jag genomfört intervjuer med fem personer. Dessa tankar och åsikter kan inte ses som generella, utan de står för de intervjuades egna åsikter. Men de är ändå intressanta och viktiga eftersom de utgör en viktig del av en helhet. Undersökningen bygger, som jag tidigare nämnt, på en fenomenografisk metod. Detta innebär att uppsatsen beskriver ett fenomen i dess variation, d v s, den kommer att beskriva de individuella tankar och åsikter som finns hos de människor som intervjuats. Detta kommer att ge exempel på olika synpunkter som finns hos kyrkan samt bland människor i samhället, i fråga om relationen mellan Svenska kyrkan och folket, men resultatet kommer inte att vara representativt på det sätt att det går att dra några generella slutsatser utifrån det.


Undersökningen bygger vidare på en sociologisk teori som har de intervjuades tankar i centrum, där förståelsen av dessa individers åsikter utgör den fortsatta diskussionen samt bidrar till slutsatserna. Det som fokuseras är upplevelserna hos de intervjuade, inte hur undersökningen tolkar deras upplevelser.

Arbetet har genomförts i flera led. I det första skedet har jag samlat material inom ämnet ”kyrkans kris”. Det materialet utgörs av tidningsartiklar i exempelvis Dagens nyheter, Aftonbladet, Expressen och Svenska kyrkans tidning. Frågeställningen ”Kyrkans relation till folket” har undersökts med hjälp av relevant litteratur inom ämnesområdet. Den litteratur som mest anknyter till denna undersökning presenteras även kort ovan under rubriken tidigare forskning.


Med detta som underlag har jag i det andra skedet av arbetet tagit kontakt med de personer som varit aktuella för intervjuerna. Det bestämdes tid och plats och de intervjuade blev informerade om uppsatsens syfte och mål. Intervjuerna har genomförts med två representanter från den utvalda församlingen, en komminister och en kyrkoherde. Dessutom har intervjuer genomförts med tre andra personer. De tre personer som utvalts som representanter för samhället, är personer som på olika sätt förhåller sig till Svenska kyrkan. Gemensamt är att ingen av dessa personer kan ses som aktiva medlemmar i Svenska kyrkan, men däremot är de alla människor som ägnat mycket tid till religionsfilosofiska frågor, därför är de svar de ger väl genomtänkta. Detta urval är medvetet. För att ha möjlighet att besvara frågan om relationen mellan kyrkan och folket upplevs som en krock eller ett möte, så måste frågan ställas, varför vissa personer valt ett utträde eller varför de visar ett ointresse av kyrkan, d v s vilka orsaker ligger bakom dessa personers avmätta relation till kyrkan. Beror det på missnöje med kyrkan som institution, eller är det enbart av personliga skäl? Naturligtvis finns det många människor som enbart ser relationen som ett möte. Men det är inte dessa personer som är intressanta för denna uppsats. Det intressanta här är att se varför vissa personer vänder kyrkan ryggen.

Det är även viktigt att poängtera att i de fortsatta beskrivningarna av dessa personer som representanter för samhället så hänvisar begreppet samhället till det profana samhället. De representerar inte den grupp samhällsmedborgare som lever i ett självklart möte i och med kyrkan. Dessutom, som jag även tidigare betonat, så står representationen enbart för dem själva som samhällsmedborgare och deras åsikter kan inte ses som generaliserande för samhället i stort.

Ett av målen med intervjuerna var att frågorna i största möjliga mån skulle vara ungefärligt lika utformade till kyrkans representanter såväl som till det profana samhällets representanter. Eftersom undersökningens frågeställning bygger på möte eller krock mellan de två grupper som dessa personer företräder, så vill jag ha möjligheten att jämföra svaren utifrån samma intervjufrågor. Vissa av frågorna skiljer sig emellertid mellan de båda grupperna. Det var en nödvändighet för att få så övergripande svar som möjligt eftersom de olika grupperna utgår från olika erfarenhetsbakgrunder - Svenska kyrkan och det profana samhället. Jag har under intervjuerna försökt att så lite som möjligt påverka de intervjuades reflektioner och svar som ämnet; kyrkan - folket, möte eller krock, tar upp. Följande frågor är de som använts vid intervjuerna:


Frågor som ställts till företrädare för Svenska kyrkan:


· Hur ser medlemsantalet ut för församlingen - ökning, minskning eller oförändrat, under de sista fem åren?


· Är det främst aktiva eller passiva medlemmar som begär utträde?


· Vilken roll anser du att kyrkan ska ha, idag och i framtiden?


· Vad kan församlingen erbjuda människorna idag?


· Ser du någon förändring inom kyrkans arbete som du skulle vilja genomföra?


· Vad anser du att kyrkan borde göra för att ha möjligheten att behålla eller till och med knyta till sig ännu fler medlemmar?


· Fria ord!


Frågor som ställts till företrädare för samhället:


· Presentation av dig själv


· Är du medlem i Svenska kyrkan - om du svarar ja, passiv eller aktiv medlem? Om du svarar nej, varför har du beslutat dig för utträde?


· Vilka behov i samhället anser du att Svenska kyrkan ska uppfylla?


· Anser du att kyrkan uppfyller dessa?


· Vad anser du att kyrkan borde göra för att ha möjligheten att behålla eller till och med knyta till sig fler ännu fler medlemmar?


· Fria ord!


Det tredje skedet i arbetet var att genomföra intervjuerna. Dessa har skett vid intervjupersonernas arbetsplats eller hem. Intervjuerna har skett enligt frågorna ovan. Eftersom ett av målen med intervjuerna var, att utan påverkan från min sida, lyfta fram och försöka förstå de intervjuades egna ståndpunkter så blev samtalen fria. Det innebär att frågor och svar inte alltid följer varandra. Andra tankar och åsikter har tillkommit efter de intervjuades egna önskningar. Jag har spelat in intervjuerna på band, för att efteråt skriva ut dem på dator för analys. Här har jag valt att ändra talspråk till skriftspråk. Dessa förändringar har jag gjort för att åsikterna skall tydliggöras. Ett talspråk innehåller även tankepauser och ett kroppsspråk, då dessa delar inte längre samverkar kan orden lätt missförstås. Berörda personer har efter sammanställandet haft möjligheten att kontrollera att texten korrekt utgör deras åsikter. Eftersom undersökningen bygger på personernas känslomässiga ståndpunkter så kan intervjuerna i vissa fall kännas värdeladdade för dem som medverkar. Därför har ett medvetet val varit att använda fingerade namn, samt att avidentifiera den församling som utgör uppsatsens fallstudie. De personer som jag intervjuat för min undersökning är följande:


Företrädare för Svenska kyrkan i X-församling


Kyrkoherden i församlingen. Församlingen består av en central ort med tre mindre tillhörande kyrkobyar. Hans verksamhetsfält innefattar hela församlingsområdet. Kyrkoherden har arbetat inom församlingen sedan några år tillbaka, men har även innan det arbetat som präst inom annan församling.


Komminister i församlingen. Även hans verksamhetsfält sträcker sig över hela församlingsområdet, men han bor och verkar framför allt i en av de omkringliggande byarna. Komministern har arbetat inom församlingen i ungefär ett år. Men har även tidigare varit präst inom annan församling.


Representanter för samhället


Klas, 47 år och gift. Har två barn och arbetar som elektriker. Han uppger att han lämnat sitt medlemskap i kyrkan på grund av olika anledningar. Den största orsaken uppger han vara hur Svenska kyrkan behandlar sina kvinnliga präster. Men även att han har en tro som sträcker sig utöver kristendomens ramar


Lena, 39 år och gift. Har två barn och arbetar nu i familjens eget dataföretag men är i grunden lärare. Tänker inom kort begära utträde ur Svenska kyrkan. Största anledningen uppger hon vara avgiften. Hon är inte beredd att betala så mycket till kyrkan eftersom hon anser att hon inte har något behov av kyrkans tjänster.


Sara, 35 år och ensamstående mamma. Arbetar som medielärare på en gymnasieskola. Är medlem i Svenska kyrkan och tänker så förbli. Men hon ser sig själv som en passiv medlem.


I analysen har jag funnit många olika kategorier som de intervjuade tagit upp under samtalen. Utifrån dessa har jag valt 6 kategorier som varit speciellt intressanta för undersökningen. Intervjufrågornas svar och de utvalda kategorierna behöver inte alls vara det samma. Tanken bakom intervjuerna var att inte styra de intervjuade in på vissa spår, utan låta dem själva reflektera över ämnet utifrån de frågor jag ställt. Analysen bygger därför på de fenomen som intervjupersonerna själva gett uttryck för. Kategorierna presenteras genom att jag genom rubriker ger exempel på hur ämnet för kategorin uttrycks i intervjuerna. De flesta kategorier behandlas av alla intervjupersoner, men någon kategori behandlas endast av några av de intervjuade personerna. Hur många av intervjupersonerna som behandlar samma ämne framkommer av antalet citat. Därefter sammanfattas kategorierna kort för att klargöra innehållet. För att undersökningen ska kunna besvara frågan om relationen mellan kyrkan och folket ses som en krock eller ett möte, så måste även en jämförelse mellan kyrkans- och samhällets synpunkter göras. Det sker i den diskussionsdel som följer varje kategori. Diskussionen ger även mina synpunkter och tankar i ämnet. I vissa fall jämförs även de intervjuades svar med andra landsomfattande undersökningar som behandlat samma ämne. Det ger en bild av hur församlingen står i förhållande till mer generella analyser. Undersökningen avslutas med en avslutande diskussion som sammanfattar och jämför de tankar och åsikter som kommit till uttryck i texten. Den fråga som söker svar på, om krisen upplevs som ett faktum eller om situationen upplevs som överdriven, kan enbart besvaras av kyrkans egna representanter. Därför utgår de tre första kategorierna endast från församlingens egna företrädare och diskussionen innehåller ingen jämförelse mellan kyrkans- och samhällets tankar.

Kategorierna är följande:


Kyrkan:


· Utträden i församlingen under de sista fem åren


· Kyrksamheten inom församlingen


· Gudstjänstdeltagandet


Kyrkan och samhället

· Det andliga behovet


· Hur ska kyrkan nå människorna?


· Utebliven religiös socialisation - uteblivna kyrkobesökare!


· Önskningar inför en framtida kyrka


Uppsatsen avslutas med en reflektion av genomfört uppsatsarbete samt en slutlig sammanfattning av arbetet i dess helhet.


I planeringsstadiet för denna uppsats var ambitionen att undersöka Svenska kyrkans framtid. Efter skiljandet från staten 1999, samt mediernas ”domedagsprofetior” gällande massavhopp från kyrkan, ställde jag mig frågan; Kommer Svenska kyrkan att överleva i framtiden? Jag ville undersöka tankar och åsikter kring detta. Hur skulle en organisatoriskt samt ideologisk struktur kunna utformas inför framtiden, för att Svenska kyrkan skulle ha möjlighet att hävda sig i vårt avkristnade samhälle? Denna ambition fick jag dock lämna åt sidan då jag insåg svårigheterna med framtidsforskning. Framtidsforskning bygger mer på det filosofiska planet än på undersökningsbasis.

För att texten ska bli så tydlig som möjligt så krävs en del begreppsdefinitioner. Ordet sekularisering har ett brett spektrum och betyder i vardagligt tal, det tema som beskriver långsiktiga förändringar på det religiösa området. I svenska akademiens ordlista står det ”sekularisation -en -er s. sekulariserIa -ade v. göra världslig; förvärldsliga, avkristna; överflytta från kyrklig till världslig myndighet m.m. -ing -en -ar s.”
 Med andra ord så är begreppet sekularism mycket brett och berör inte enbart förändringar gällande kristendomen och Sverige, utan även andra religioner i andra världsdelar. Därför kommer jag att i största möjliga mån istället använda begreppet avkristning, vilket jag anser känns mer relevant för den här undersökningen. Ordet avkristning får då stå för kristendomens undanträngande till fördel för det profana tänkandet i det svenska samhället, inom institutioner och bland människor i stort.

Begreppet kyrka kan innebära många olika tolkningar beroende på vem och vilken livsåskådning den tydande personen har. Ett kristet perspektiv kan exempelvis innebära att kyrkan inte är ett separat fenomen i samhället, utan att kyrkan är en del av samhället. Kyrkan symboliserar då Kristi kropp som alltid verkar i samhället vare sig byggnaden finns eller ej, begreppet kyrka står för något transcendent. I ett profant perspektiv tolkas begreppet kyrka ofta enbart fysiskt, d v s den beskriver enbart byggnaden. I vissa fall räknas även organisationen in under begreppet. Detta är enbart exempel på två bland flera beskrivningar av ett mångomfattande begrepp. För att uppsatsen ska vara tydlig i sin definition av ordet kyrka så används ordet kyrkorum då det syftas på kyrkan som byggnad. Annars hänvisar termen kyrka till institutionen och organisationen som omger Svenska kyrkan.


2 Resultat av undersökningen


2.1 Församlingens situation enligt tillfrågade kyrkoföreträdare


Följande tre kategorier bygger på de intervjuer som gjorts med kyrkoherden samt komministern i den utvalda församlingen. Kategorierna har valts ut för att de besvarar frågan om hur Svenska kyrkans företrädare ser på den ”kris” som media beskriver. Anser dessa personer att krisen är ett faktum eller anser de att situationen är överdriven? De svar som frågeställningen kräver kan enbart besvaras av kyrkans egna företrädare. Dessa tankar och åsikter får därför ensamma inleda detta kapitel.


Utträden i församling under de sista fem åren.


Komministern:


Det har varit en del utträden. Det går väl utför en aning, men inte särskilt mycket. Det har inte varit några stora rörelser i statistiken. Inte heller nu, efter skiljandet. Det är några av dem som varit dubbelanslutna som gått ur. /---/ Det har inte varit några strömavhopp, som man brukar kalla det för.

Kyrkoherden:


Vi har haft en del utträden, men det är ju två speciella affärer. Dels då den uppmärksamhet vi fick då en företrädare fick avgå, då begärde en del utträde. Och så i och med relationsförändringen till staten 1999. /---/ ..om man tittar under fem års tid.

/---/, så är det väl hundra som har lämnat kyrkan. Sen kommer ju många till. Alla barn vi döper kommer till, och en och annan inflyttad. /---/ En och annan som varit aktiv i missionsförbundet har klivit ur på uppmaning av samfundet missionsförbundet att de skulle ta ställning.

Ingen av de bägge intervjupersonerna anser att utträdena under de sista fem åren har varit särskilt anmärkningsvärda. Den siffra som nämns är hundra utträden under fem år, men å andra sidan har andra medlemskap istället tillkommit. En av de intervjuade prästerna poängterar dock att utträdesstatistiken föll något på grund av två speciella händelser som berört kyrkan. För det första en händelse som var specifik för församlingen,
och enligt den intervjuade kyrkoherden resulterade uppståndelsen kring detta i en del utträden. För det andra anser han även att skiljandet från staten 1999, i viss mån påverkat utträdesstatistiken. Ett annat konstaterande som visar sig under intervjuerna är att en del personer som förut varit dubbelanslutna inom fler trossamfund, valt att lämna Svenska kyrkan för någon annan församling.


Diskussion


Utträdesstatistiken under de fem senaste åren i församlingen visar mycket riktigt att de tre specifika händelserna starkt påverkat utträdessiffrorna. År 1995, begärde 17 personer utträde ur församlingen. År 1996, begärde 9 personer utträde. År 1997, begärde 38 personer utträde, vilket var det år då församlingsborna visade sitt missnöje mot domkapitel och biskops agerande mot dåvarande kyrkoherde. År 1998, var det åter 9 personer som lämnade församlingen. År 1999, begärde 45 personer utträde. Det var det år då många begärde utträde ur församlingen på grund av uppmaningen av samfundet missionsförbundet att dess medlemmar skulle ta ställning. År 2000, var det 7 personer som begärde utträde. Slutligen har under tiden 2001-01-01 t om 06-30, 16 personer begärt utträde. Detta år preciserades kyrkoskatten på skattsedeln och medför att avgiften då blir mycket påtagligare än förut.


Kyrksamheten inom församlingen


Komministern:


I vår församling har inte antalet konfirmander minskat, utan snarare tvärtom.


Kyrkoherden:


…vi har ganska så god kyrksamhet om man tittar på genomsnitt. Om man tittar på besök vid gudstjänsterna och delar det i antalet gudstjänster, så ser man ett genomsnitt, och det ser faktiskt ganska så bra ut. /---/ vi har en hög dopfrekvens här, den ligger någonstans mellan 80 - 90% av alla nyfödda barn. /---/…om man tittar på antalet tillhöriga i kommunen, så tror jag, att det är någonstans kring 92 % av innevånarna som tillhör Svenska kyrkan.

Den intervjuade kyrkoherden berättar att församlingen har ett högt procentuellt medlemsantal, ganska så god kyrksamhet samt en hög dopfrekvens. Komministern konstaterar även att antalet konfirmander i Ockelbo har ökat.


Diskussion


Bägge intervjuade personer verkar vara ense om en relativt god kyrksamhet inom församlingen. På församlingsnivå samlas det varje år in kyrkostatistiskt material. Genom detta material kan man sedan följa förändringar i fråga om förekomst av gudstjänstbesök, andelen som döps av de nyfödda, vigslar, konfirmationer osv. Dessa aggregerade data, d v s uppgifter om verksamheter och aktiviteter inom olika administrativa enheter: Församlingar, pastorat, kontrakt, stift och rikskyrka, ger en god uppfattning om förhållandena både i olika bebyggelsemiljöer och i olika delar av landet.
 Däremot ger de ingen bild av hur många av de engagerade som är kvinnor eller män, ej heller vilka åldersgrupper som är representerade. Kyrksamheten bygger på ett s k kyrksamhetstal. Detta beräknas med hjälp av att besöken vid huvudgudstjänsterna
 under årets alla sön- och helgdagar adderas. Totalantalet delas sedan med 52 (antalet veckor under ett år) så att man får det genomsnittliga antalet huvudgudstjänstbesökare per vecka under ett år. Därefter räknar man ut hur stor procent detta genomsnittsantal huvudgudstjänstbesökare utgör av alla medlemmar inom församlingen.
 Risken finns att kyrksamhetstalet i någon mån kan bli missvisande om intresset ligger i att söka ett verkligt tal på kristet aktiva gudstjänstbesökare. De ”stora” kyrkogångsdagarna som t ex 1 söndagen i Advent, musikgudstjänster o s v, då fler än vanligt går i kyrkan, drar upp kyrksamhetstalet. Men det ger ändå en fingervisning om antalet gudstjänstbesökare inom de olika församlingarna.

I församlingen som valts för denna fallstudie har det enligt en av de intervjuade skett en ökning av antalet konfirmander. Detta kan ses som positivt ur församlingens perspektiv. Den rådande trenden inom resten av landet har varit det motsatta. Andelen ungdomar som konfirmerats har minskat konstant under en undersökt period av 24 år. År 1970 konfirmerades 80.7 % av alla 14 åringar
 År 1994 konfirmerades 53.2 % av alla 15 åringar.
 Varför konfirmationen inom den specifika församlingen har stigit, när resten av landet visar på motsatt data, är värt att fundera över. Det kan vara så att ovanstående undersökning även den kanske hade visat mer positiva procenttal om de gällt idag, år 2001. Dessvärre har jag inte kunnat finna några färskare undersökningar. Men det kan också bero på en lokal trend bland ungdomarna i den kommun som fallstudiens församling tillhör. Samhället i sig är relativt litet, trender och ideal får snabbt genomslagskraft hos ungdomarna. Detta beror mycket på att det enbart finns en högstadieskola inom kommunen, där alla ungdomar träffas de flesta dagar under året. Vid ett samtal i juni 2001, med en av årets konfirmander, så förklarade hon att hon ville konfirmera sig för att hon tyckte det lät roligt och spännande. Dessutom hade hon hört att den person som var ansvarig för konfirmationen var omtyckt och att det alltid var roligt vid hans konfirmationssammankomster. Kanske finns förklaringen där. Vad de unga hör andra berätta, samt om konfirmationsansvarige är en person som är omtyckt och respekterad av ungdomarna.


Gudstjänstdeltagandet

Komministern:


De äldre människorna försvinner snart från kyrkan, /---/… gudstjänstdeltagandet går ner lite långsamt, /---/..sedan så glädjer man sig över att deltagandet ändå ökar vid musikgudstjänster och vid andra saker som vi anordnar. Det är en klen tröst, därför att deltagarna dom dör undan, det har jag ju sett också, alldeles påtagligt i mina tidigare församlingar. /---/ Det är bara en tredjedel så mycket folk i kyrkan idag som det var under åttiotalet.


Kyrkoherden:


Det går inte att komma ifrån att, de tillfällen på året då det samlas i särklass mest folk är julnatten. /---/ I särklass julnatten, då sätter vi ut extra stolar, då har vi mellan sex och sjuhundra besökare i kyrkan. /---/ Om man ser till gudstjänsterna, de som samlar mest, det är temagudstjänsterna med speciella inslag. Vi hade härförleden en temagudstjänst ”i Guds vind,” en kontraktsgudstjänst, då vi firade nattvard också. Då var det kanske fyra hundra personer i kyrkan. Så att det ser väldigt olika ut. Men jag tror att då det är mindre folk i kyrkan, det är dom här gråa söndagarna då vi har gudstjänster där det inte händer så mycket.

Ingen av de två intervjuade prästerna talar om någon akut kris vad gäller antalet gudstjänstbesökare. Däremot så ser den intervjuade komministern faran i att den äldre generation som hittills varit den största gruppen gudstjänstbesökare, nu sakta håller på att dö ut. Han menar att även om antalet besökare ökar vid gudstjänster med speciella arrangemang, så är detta ingen tröst, eftersom alla gudstjänster sammanlagt ändå har minskat drastiskt sedan åttiotalet.


Diskussion


Vad gäller gudstjänstbesök, så följer församlingen den nedfallande trend som inbegriper hela landet. Enligt en undersökning som gjorts mellan åren 1975 och 1994, så skedde den mest negativa (nedgående) förändringen i landet vid mitten av 1980-talet och den fortgående minskningen under 1990-talet är en obestridlig realitet.
 Men ser man däremot till annan kyrklig verksamhet, exempelvis musikgudstjänster så visar siffrorna det motsatta.
 Denna ökning av antalet besökare gäller fallstudiens församling såväl som resten av landet. Ökningen i landet var dock störst mellan år 1970 och år 1985. År 1970 var det 810 000 deltagare vid de olika musikgudstjänsterna. Och år 1985 var antalet deltagare 2 170 000. Efter 1985 har dock ökningen av antalet deltagare inom landet i stort sett stannat upp vid de samlingar som sammanfattande betecknas som musikgudstjänster. År 1994 var antalet besökare 2 340 000.


Det är intressant att se att intresset för musikgudstjänsterna har ökat. Men frågan är om kyrkan i fortsättningen kommer att kunna hävda sig inför de fallande siffrorna vad gäller den vanliga gudstjänsten. De flesta människor som besöker kyrkan idag, går inte dit i första hand för att ta del av evangelium utan för att lyssna till musiken, se någon döpas, vigas eller för att medverka vid en begravning. Förlorar kyrkan sina besökare vid de rena gudstjänsterna så finns risken att kyrkan får nöja sig med att de får rollen av en arkitektoniskt vacker lokal, där människorna får budskapet ”med på köpet”. Kyrkorummets syfte är egentligen bredare än så. Det ska vara en plats att mötas vid för att lyssna till predikan och Guds ord, att införliva andligheten samt att finna gemenskap, trygghet och styrka. Om detta är en utveckling som är av ondo är upp till varje enskild individ att avgöra. Men i dagens avkristnade samhälle så kanske musik- och familjegudstjänsterna ändå är kyrkans enda möjlighet att nå så många människor som möjligt med sitt budskap. Ser man saken ur det perspektivet så har kyrkan fortfarande en stark plats i vårt avkristnade samhälle.


2.2 Kyrkan och folket - möte eller krock?


Följande text belyser kyrko- och samhällsföreträdarnas tankar kring en gemensam kategori. Kategorierna avslutas med en kort sammanfattning för att klargöra innehållet. Den efterföljande diskussionen jämför de intervjuades svar samt ger mina synpunkter och tankar i ämnet.


Det andliga behovet hos människor


Kyrkan


Komministern:


Jag kan ju önska, att kyrkan hade en roll, /---/…att vi kan hjälpa människor med deras livstydning. Genom det kyrkan har att ge, texterna, psalmerna och hela gudstjänstgemenskapen, /---/ hjälpa människorna i deras orientering av livsfrågor. /---/ Varifrån kommer vi? Vad gör vi här? Vad ska allt vara bra för och var är vi på väg? Har man det som målsättning, då har vi en bra lång väg framför oss, för jag tror inte att det fungerar så idag. /---/ Vi kan inte eftersträva att alla ska bli munkar, utan för dom flesta gäller det att man kanaliserar känslor, det här med livets faser och årsrytmer, livets växlingar och årets växlingar med riterna och festerna. Det behöver alla samhällen för sin stadgas skull, trygghet och historia så att man känner att man har ett sammanhang.

Kyrkoherden:


Jag är buren av den visionen att kyrkan för det första är en del av samhället. Vi kallar det också att leva i världen, inte av världen. Jag tror att det är viktigt att se dom olika mötesplatserna, en mötesplats är kyrkorummet, men vi har mängder av andra mötesplatser i samhället i vardagen. /---/ vi ska vara både salt och ljus ute i samhället.


/---/ Bygger vi upp relationer, kontaktnät, då blir det naturligt att fråga efter kyrkan när det behövs. Det är förtroende. Vi har ju fyra dimensioner vi ska arbeta efter nu, så att säga, i den nya kyrkan. Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Fyra dimensioner som går i varandra och det ska prägla vår verksamhet. Då kan det vara olika storlekar beroende på vilket område. Vi har ju en uppgift att föra ut evangelium i byn. Men det kan se olika ut, och när vi finns ute i samhället så är det ju inte direkt för att missionera. Utan det är för att möta människorna där de befinner sig.

Att möta människor i samhället och att stödja dem i deras livsfrågor och i vardagen kommer till uttryck som viktiga enheter hos de båda intervjuade. Viljan är att dessa mål ska kunna nås i samarbete med de fyra dimensioner kyrkan ska arbeta efter; Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Att leva i världen och inte av världen, att kyrkan är en del av samhället samt att kunna ge en trygghet och stadga är ännu en åsikt som genomsyrar de intervjuades tankar kring kyrkans roll i samhället.


Samhället


Klas:


Egentligen tycker jag själv om att gå i kyrkan, jag går gärna på en gudstjänst. Jag brukar då sitta och lyssna på vad prästen har att säga, och många gånger tycker jag att det han predikar är både intressant och tänkvärt. Så därför ser jag mig inte själv som anti på något vis. /---/ Det andliga har alltid funnits, sedan urfolkens tider, /---/ Så tron är viktig för människorna. Men jag själv har en vidare tro. Jag vill inte begränsa mig till en religion. /---/ Jag tycker att kyrkan ska finnas, därför att det finns många människor som finner ro och harmoni i kyrkan. /---/ Kyrkan uppfyller behovet för dem som söker sig till den. Det är ju väldigt många som mår bra av den, det tror jag i alla fall. /---/ Att uppfylla mina behov är nog svårt i och med att min andlighet går över alla religionsgränser. Jag känner att Svenska kyrkan är en för smal sektor för mig.

Lena:


Själva kyrkorummet som historiskt kulturarv är bra. /---/ Jag trivs faktiskt i kyrkan. Det är många som tycker att det är för stort, pråligt och tungt, men jag tycker tvärtom. Det känns avslappnat på något sätt. /---/ Jag är varken döpt eller konfirmerad och jag har ingen religiös bakgrund i min familj. Men jag är nog ändå den som är mest religiös i min familj. Men jag har inget intresse av Svenska kyrkan och deras dogmatik./---/ Om kyrkan skulle ha tillfredsställt mig. Då skulle kyrkan ha varit mer öppen. /---/ dit folk går och där man kan umgås på ett mer lättsamt vis. /--/ Jag tycker att det är för stelt.

/---/ Men säkert så uppfyller kyrkan behov för andra, ta till exempel det här med uppsökande verksamhet, med exempelvis diakonissorna som åker hem till folk som är ensam och som ingen besöker. De kan hjälpa till när människor gjort sig illa, till exempel handla åt någon som brutit benet. Och det är ju fantastiskt, /---/ där fyller man verkligen ett bra behov. Men det ska till exempel heller inte vara så att man tycker att man inte kan gå till kyrkan om man inte anser sig vara lämpligt klädd. Dit ska man kunna gå när man vill, när man har ett behov.

Sara:


Själva kyrkorummet i sig tycker jag om. Jag kan gå in i kyrkan och sätta mig och få tröst, utan präst, utan utav bara rummet i sig. /---/ Jag vill inte gå ur Svenska kyrkan…


/---/ Jag vet inte varför, men det måste ju bero på någon slags tro på kristendomen ändå. Att det är tro på kristendomen i sig och att jag vill kunna använda kyrkan som min, var jag än bor. /---/ För det första så tycker jag att kyrkan ska uppfylla behovet av att folk vill döpa sina barn, gifta sig och begrava sina döda. Och det behovet uppfyller dom ju. Det är det behovet som man märker mest av, i alla fall i min ålder och det är dom gångerna som jag själv går i kyrkan. Men sedan tror jag att det finns ett annat behov också. /---/ Jag tror att det är mest gamla personer som har behovet att gå till kyrkan för att känna frid och för att lyssna på predikan, enligt den tro som de har, och som lever kvar i dem. Jag tror inte att det behovet i samma utsträckning finns hos oss som är lite yngre. /---/ De som går i kyrkan på söndagarna, de får nog sitt behov uppfyllt. Men om man tänker på att det finns andra människor som skulle vilja ha sitt behov uppfyllt, så tror jag inte att Svenska kyrkan uppfyller det. Inte bland yngre personer, som jag själv till exempel, jag går inte till kyrkan för att få tröst, utan jag går till släktingar och vänner för att få tröst.

Alla personerna här menar att de egentligen trivs i kyrkan. Klas berättar att han tycker om att gå på gudstjänst och lyssna till vad prästen har att säga och att han anser att det är intressanta och tänkvärda ord som kommer till uttryck. Problemet för honom är att han tycker att kristendomen känns för smal, han har en vidare tro. De andra två intervjuade personerna menar att de uppskattar kyrkorummet. Att det känns avslappnat och att platsen i sig ger tröst. Två av de intervjuade uttrycker också att de har en tro, men att det är en tro som inte följer Svenska kyrkans dogmatik. Därför kan ingen av dem känna att de har något behov av det som Svenska kyrkan har att ge. Däremot ger Sara uttryck för att hon tror att hon valt att stanna i Svenska kyrkan därför att hon har någon slags tro på kristendomen och vad de står för, men samtidigt pekar hon på den avkristning som skett i samhället och framför allt hos hennes egen generation.


Alla tre personer är här överens om att kyrkan uppfyller ett behov för vissa målgrupper. Antingen de som är troende och själva söker sig till kyrkan eller så den grupp som behöver sällskap och hjälp och som då diakonin ställer upp med. Men ingen av de tre personerna anser att kyrkan kan uppfylla deras egna behov. De olika anledningarna som ges till detta är att det finns ett behov av andlighet som är mycket bredare än den som Svenska kyrkan står för. Eller att behoven inte kan tillfredsställas i en kyrka som är alltför stel och högtidlig. En av personerna menar att denne inte har något behov av kyrkan, mer än vid dop, vigsel och vid begravningar och dessa behov tillfredsställer kyrkan. Men behovet av samtal och tröst uppfylls med hjälp av släkt och vänner.

Diskussion


Vid en jämförelse mellan dessa tankar kring människors behov och kyrkans roll, så inser man snart att det tydligt finns ett religiöst behov hos de intervjuade men att de anser att inte kyrkan kan fylla detta behov. Tydligt var också att kyrkan i sin tur vill möta människor i samhället och stödja dem i deras livsfrågor och i vardagen. Varför går då inte detta ihop? Sedan industrialiseringen och urbaniseringens genombrott, har många människor mer och mer känt alienation inför både sig själv och inför sitt samhälles normer. Kraven på människors kunskaper och omdömen har ökat i och med informationssamhällets framväxt. I tider som dessa behöver människor ett fotfäste som hjälper dem att stå emot de krav som hela tiden ställs på dem. Om kyrkans roll är att föra ut evangelium till byn, att kunna vägleda människor genom livets alla faser samt att finnas till för samtal och för att lyssna, så borde det ju inte vara någon svårighet för kyrkan att uppfylla detta. Men så lätt är det inte. Jag anser att svårigheten ligger i att dagens avkristnade och samtidigt globala samhälle, för med sig så många valmöjligheter vad gäller tydning och vägledning i existentiella frågor. För att människor frivilligt ska söka sig till kyrkan för vägledning måste det finnas en tro på att det ”kristna konceptet” kan besvara deras frågor. Den kristna övertygelsen enligt Svenska kyrkans dogmatik finns inte hos många människor i Sverige idag.
 Människor upplever att de uppfyller de behov de har på annat sätt. Med en sådan konkurrens är det inte lätt för kyrkan att påvisa att just deras ”koncept” är det bästa.


Under intervjun med de två Kyrkoföreträdarna ges intrycket av en önskan, från bägge håll, om att det måste finnas värme och humanitet i relationen mellan kyrkan och folket. En personlig kontakt mellan kyrkan och dess företrädare och samhällsmedborgarna. Den gamla synen på kyrkan som en auktoritet som hellre fördömer än förlåter finns det inga som helst spår av. Under intervjuerna med kyrkoföreträdarna framkommer det även en önskan om att skapa ett förtroende mellan kyrkan och samhället. I mötet mellan kyrka och samhällsmedborgare beror naturligtvis den skapade eller icke skapade förtroendekänslan i stor mån på vem företrädaren för kyrkan är. Liksom inom alla områden i samhället där verksamheten bygger på kontakter, så är det viktigt hur företrädaren för institutionen bemöter andra människor. Om kyrkan har ambitionen att bygga upp ett förtroendeförhållande mellan sig och samhällsmedborgarna är det därför viktigt hur prästerna bemöter sina kontakter. Kanske är det så att vissa personligheter inte alls passar för sin uppgift, medan andra personligheter direkt lyckas skapa det eftersträvade förtroendet.

I ett tidshistoriskt perspektiv skulle man kunna påstå att det inträffat relativt omfattande värdeförskjutningar i samhället, framför allt från andra världskrigets slut fram till idag. Dagens människor värderar exempelvis ofta materiella ting högt och tror att välbefinnandet vilar på egendom istället för att söka andligt välbefinnande, då måste kyrkan bemöta människan i dess egna profana världsuppfattning. Om inte kyrkan gör det så förstår inte människorna kyrkans språk, och det man inte förstår kan man heller inte ta till sig. I mångt och mycket tror jag att den moderna kyrkan har insett detta dilemma. Den intervjuade kyrkoherden säger: Vi har ju en uppgift att föra ut evangelium i byn. Men det kan se olika ut, och när vi finns ute i samhället så är det ju inte direkt för att missionera. Utan det är för att möta människorna där de befinner sig. Komministern uttrycker samma tanke med andra ord: Vi kan inte eftersträva att alla ska bli munkar, utan för dom flesta gäller det att man kanaliserar känslor, det här med livets faser och årsrytmer, livets växlingar och årets växlingar med riterna och festerna. Det här medför många avväganden för kyrkan, för de har samtidigt en uppgift de ska fylla. De ska föra ut evangelium till människorna i byn. Men medlet behöver inte vara detsamma som målet. Om kyrkan vinner i sin strävan att inge förtroende hos samhällsmedborgarna och att de finns där som en trygghet och som goda lyssnare, då vågar kanske människorna slutligen också ta till sig kyrkans budskap.


Det är ett mycket vanligt fenomen i Sverige att många människor anser sig ha en tro på någonting. Människor är religiösa på sitt eget sätt och identifierar inte sin tro med Svenska kyrkan.
 Jag anser att utvecklingen av den individuella folktron som är så vanlig idag, bl a beror på den mobila samhällsstrukturen. Ändå fram till mitten av 1800-talet följde den officiella tron Svenska kyrkans dogmatik. Tidigare hände det t o m att människor straffades med landsförvisning om man inte följde kyrkans normer. Människor i det samhället levde också så isolerat att de inte kände till några andra vägar än de som sockenkyrkan erbjöd.
 Men under 1800-talets andra hälft började stora förändringar infinna sig. Människorna i det svenska landskapet fick influenser från bl a från Amerika. Genom brev från emigranter berättades det mycket som för svenskarna innebar helt nya tankebanor. Proteströrelser och sammanslutningar började att växa fram, de protesterade mot den rådande samhällsordningen. Trosvisst hävdade enkla bönder, gamla gummor, pigor och drängar sin rätt att tolka Guds eget ord, som de själva kunde läsa det i Den Heliga Skrift. De religiösa väckelserörelserna började att växa fram.
 Idag lever inte människor längre isolerade i sin tillvaro, tvärtom influeras de dagligen av det nytänkande som finns över hela vår jord. Svenska kyrkan har idag hård konkurrens från många olika livsåskådningar och det vore därför orealistiskt att tro att alla människor väljer just den väg som Svenska kyrkan stakar ut.


Hur ska kyrkan nå människorna?


Kyrkan


Komministern:


Det vi kan göra det är att ge människorna känslan av att dom blir tagna på allvar som individer. Och kyrkan är dålig på det. /---/ Ändå upprepar kyrkan det inför sig själv hela tiden. Att det är det vi gör, vi lyssnar och tar på allvar, men hur lyssnar vi om vi inte är på plats på något vis? /---/ Människor måste känna att de blir tagna på allvar. Samtalsgrupper tror jag är en bra lösning.

Kyrkoherden:


Varför människor i trettio- till trettiofemårsåldern uteblir, tror jag beror på att livet ser olika ut, under olika tider i livet. För just där mellan trettio och fyrtio år, då har man familj, barn och aktiviteter, det är mycket som drar. Vi håller på att försöka hitta formerna, vilka tider på helgen som är mest lämpad för familj, för jag tror att det är frågan om det också, att gå till mötes och fråga efter behov. /---/ Vi i vår församling har så många kontakter, vi har precis så många kontakter som vi behöver. Dörrarna här är öppna. Man väntar många gånger på att vi ska komma och att vi ska fördjupa samarbetet. Så för oss är problematiken hur ska vi kunna ta tillvara på allt. /---/ Men visst gäller det för oss att vara lyhörda och möta människor där dom står. Men jag tror samtidigt också att vara väldigt tydliga. /---/ vi behöver vara tydliga i vad en kristen tolkning innebär. Vi börjar nu också att bygga om vapenhuset, det ska stå färdigt i oktober. Där kommer vi bland annat att bygga ett rum för livsfrågor och samtal, där människor kan slinka in från gatan och vet att vissa dagar och vissa tider finns här någon att samtala med. Det finns någon som lyssnar.


Komministern menar att kyrkan måste visa att de tar människor på allvar och att en stor bit av kyrkans roll handlar om att finnas till som goda lyssnare. Han anser att kyrkan i dagsläget är dålig på det och att det är en stor nackdel. Kyrkoherden menar att en viktig bit handlar om att ha kontakter med olika instanser i samhället. Vidare berättas att församlingen redan har så många kontakter så att problemet nu istället handlar om hur kyrkan ska kunna ta tillvara på alla dessa kontakter. Församlingen försöker även att hitta former som bättre ska anpassas efter familjernas behov. Det berättas också att det i kyrkan ska byggas ett rum för livsfrågor och samtal som kommer att hjälpa till att uppfylla kyrkans roll som lyssnare.


Samhället


Sara:


Jag tror att den moderna människan inte tänker på Gud i första hand när man ska finna kraft. Utan man tänker på sig själv och sitt inre mera, kanske kunde man använda det lite mer. Att kyrkan blir lite mer utåtagerande mot människan. /---/ …de flesta säger när man frågar dem att de tror på någonting. /---/ Så söker man någonting annat. Jag tror att det är därför som andra rörelser blivit mycket starkare, sådana som man inte tycker är så högtravande och högtidliga, ja…och som kanske tittar på människan och människans inre mer, att man är en stark person själv. Att det är inte Gud som skapar mitt liv, utan jag skapar mitt liv själv. /---/ Och varför måste man gå till kyrkan just på söndagar? Jag tror att vi nutidsmänniskor, vi som är yngre och fortfarande arbetar, varken har tid lust eller ork att gå till kyrkan just på söndagar. Man skulle kunna gå vilken dag som helst. /---/ på söndagar klockan elva, kanske man sover därför att man har arbetat så hårt hela veckan.


Den intervjuade personen anser att kyrkan glömmer människan i sig. Det finns en önskan om att kyrkan mer ska se till människans inre och vad hon själv klarar av, istället för att enbart se till vad Gud begär av människan. Det finns även önskemål om att kyrkan mer ska se till behoven hos de som arbetar och inte har kraft att gå till kyrkan just på söndagar.


Diskussion


Vid de tankar som framkommer under intervjuerna kring hur kyrkan ska agera för att nå ut till fler människor, så sammanfaller samhällets önskan om att kyrkan mer borde se till de arbetandes behov med kyrkans ambition att hitta former som bättre passar familjen. Det planerade rummet för samtal om livsfrågor stämmer även det med önskningen om att kunna besöka kyrkan andra tider än på söndagar, eftersom rummet kommer att vara öppet flera dagar under veckan. Idéen om ett rum för samtal i anslutning till kyrkorummet ger en god möjlighet att uppfylla kyrkans ambition att nå fler människor. Men det är viktigt att kyrkan hittar ett sätt att genomföra detta så att alla känner tryggheten och nyfikenheten att besöka rummet. Det gäller att finna någonting som gör att även den sekulariserade människan känner att rummet också är aktuellt för dem. Kanske kan kyrkan anordna en liten utställningsdel, där man exempelvis med text och bild berättar om den lokala kyrkans historia. Eller det kanske kan finnas en liten kaffeservering där besökaren kan komma in för att ta en paus och läsa tidningen. Om kyrkan inte skapar någon ”lina” mellan sig själv och det profana samhället, finns det en risk att de ändå inte når ut till andra människor än de som redan tillhör gemenskapen. Det vore tråkigt om kyrkans satsning på ett rum för samtal enbart kom att användas av de som redan funnit vägen till kyrkan.

Ärkebiskop Gunnar Weman uttrycker bland annat sina åsikter om kyrkans identitet och framtida roll på följande vis;


”De heligas samfund är och förblir församlingsgemenskapen. Den gemenskapen är det som vi i vårt arbete med vad det innebär att vara folkkyrka vill utveckla, så att den uttrycker Svenska kyrkan som en kyrka med, för och i folket - men också en gemenskap som uttrycker kyrkans engagemang i samhälle och värld.”


Dessa tankar går att spåra i båda de intervjuade prästernas tankar kring hur kyrkan bäst ska ha möjlighet att fånga upp fler människor. Genom att finnas till, genom kontakter, genom att lyssna samt att ta på allvar - en kyrka med, för och i folket. Flera gånger under samtalens gång med de bägge kyrkoföreträdarna, så poängteras det att en av kyrkans stora uppgifter är just att lyssna och ta på allvar. Ska kyrkan ha möjlighet att uppnå det målet så är det viktigt att kyrkan som institution väcker förtroende och tillit ute i samhället. Och för att kunna göra det så måste kyrkan skapa en personlig och vänskaplig kontakt mellan sig och samhället. De måste synas, höras och införlivas mer än vad de gör idag.


Utebliven religiös socialisation - uteblivna kyrkobesökare!


Kyrkan

Komministern:


Jag tror att det är bråttom för oss att nå trettiofemåringarna. De äldre människorna försvinner snart från kyrkan. /---/ Det är mest äldre med på aktiviteter, som exempelvis syföreningar, utflykter och församlingsresor, och det är en väldig brist. Det skulle vara bra om man faktiskt kunde nå de här som är mellan trettio och sextio år. /---/ Vi har mycket barnarbete. Det är barngrupper, miniorer och miniminiorer med mera. Det är många kyrkoråd och liknande, som tror att det där är ett bra sätt för framtida rekryteringar av medlemmar. Det tror jag inte alls på. Barnen är för små. Dom kommer inte att komma ihåg det där, och vem vet vad dom kommer att komma ihåg. Dom kanske kommer ihåg att de blev ”snuvade” på någonting eller att de blev förbigångna eller någonting tråkigt, någon liten bagatell som fastnar, medan det som var meningen med det hela inte fastnar alls./---/ Man menar att då barnen framträder i kyrkan, då kommer mormor och fastrar, och det kanske dom gör, men de går ju aldrig tillbaka…jag har då aldrig sett någon som kommit till exempelvis en ”röjig” familjegudstjänst, komma tillbaka nästa söndag därför att det var så bra. Utan dom är där därför att barnen framträder. /---/ Om man istället nådde deras föräldrar på en nivå där barnens föräldrar fick ut någonting, då skulle dom överföra sin positiva erfarenhet av att kyrkan är någonting viktigt för oss. Det tar barnen till sig mycket effektivare än att vi riktar oss direkt till barnen. Det är de vuxna vi måste fokusera oss på och inte det här lättköpta med barnen.

Den intervjuade prästen talar om att en viss åldersgrupp i stort sett saknas i kyrkan och i dess aktiviteter. Han menar att kyrkan idag satsar på barnverksamhet i syftet rekrytering, men att detta inte fungerar. Istället borde kyrkan rikta sin uppmärksamhet mot barnens föräldrar och genom dessa även slutligen nå barnen.


Samhället

Lena:


Det är synd att det är så stelt. Nu ska vi stå upp! Oj, ska vi stå upp nu? Och nu ska vi sitta! Oj, ska vi sitta nu? Oj, vad jag skäms, jag glömde bort att vi skulle stå. Man får inte ens applådera.

Sara:


Det är väldigt allvarligt, möjligtvis att vigslar kan vara lite gladare, men de dop som jag varit på har alltid varit så allvarliga. /---/ Jag tycker att kyrkan borde vara lite mer upplättad, att det inte var så otroligt högtravande och högtidligt, man vet inte ens om man får klappa händerna i kyrkan när man är på konsert. /---/ Jag vet inte om det är talet också som prästen gör. Om det också är så där otroligt högtravande så känner man sig inte hemma.

Båda personerna är ense om att kyrkan är alltför stel och högtravande. De har bägge reflekterat över om det överhuvudtaget är accepterat att applådera. Lena anser också att det för en oinvigd person är svårt att avläsa kyrkans normer för hur man beter sig vid speciella tillfällen under Gudstjänsten. Sara anser att prästernas högtidliga tal gör det svårt att känna sig hemma i kyrkans sfär.


Diskussion


Under ovanstående kategori återfinns tankar om hur kyrkan och samhället ser på problemet med uteblivna kyrkobesökare. Vid en närmare analys av de tankar som kommer till uttryck ser man att orsakerna bakom avståndstagandet till kyrkan i mångt och mycket bottnar i utebliven religiös socialisation.
 Från samhällets håll gavs uttryck för att språket och högtidligheten är ett problem för den ”vanlige” människan. Det visar sig också finnas en stor osäkerhet på hur man bör uppträda under gudstjänstordningen. Religionen är ett mycket symbolorienterat område. För människor som växt upp i hem utan religiös bakgrund och därmed också utan träning på den språkliga och rituella kod som utmärker kyrkan, kan det vara svårt att förstå och kommunicera med den institutionaliserade religionens företrädare som ofta rör sig med en utvecklad språklig kod.
 Drar man problemet till sin spets så skulle det innebära att barnen behöver en religiös språklig socialisation från hemmen, för att de som vuxna överhuvudtaget ska kunna förstå kyrkans budskap. Den religiösa socialisationen har en avgörande betydelse för i vad mån individen som vuxen blir intresserad av religion och religiöst engagemang.
 Om kyrkan har en framtida rekrytering som syfte så skulle den viktigaste satsningen från kyrkans håll fokuseras på ungdomar och vuxna istället för bara på barnen, och på så vis skapa hem där den religiösa socialisationen blir självklar. Denna tanke överensstämmer med den intervjuade prästens ifrågasättande av barnarbetet, med syfte på framtida rekrytering. Men naturligtvis har barnarbetet inte bara en framtida rekrytering som mål. Utan det handlar även om en meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar. Därför är kyrkans barnaktiviteter viktigt vilket syftet än är. Undersökningar visar också att långsiktiga prioriteringar lönar sig; i församlingar där man under lång tid satsat på barnarbetet var man oftare framgångsrik i att nå en stor del av barnen än i församlingar där man inte alls prioriterat barnarbetet eller endast prioriterat det under en kortare tid.
 Men dessa resultat angående kyrkoaktiviteter för barn ger inga svar på om barnen i framtiden kommer att bli engagerade kyrkobesökare. Det är möjligt att de den dag de växer ur barnaktiviteterna, lämnar kyrkan bakom sig. Om kyrkan istället funderade över hur det symboliska och det rituella bruket skulle kunna förenklas, så kanske det blir lättare att även för den oinvigde att känna sig hemma i kyrkan.


Ett annat missnöje med kyrkan som påpekas är stelheten. Den syftar förmodligen på att visa aktning och vördnad i Guds hus. Men det är ett gammalt arv som borde kunna förändras. Ser man till Islam, där det är känt att muslimen ofta hävdar sin underordnade ställning och sitt beroende inför Allah, så är ändå stämningen i moskén helt annorlunda än i Svenska kyrkan. Där träffas man och diskuterar vardagsbekymmer, man dricker te tillsammans och man ber tillsammans. Enligt de båda intervjuade personerna så är stelheten en av orsakerna till att de inte vill medverka vid t ex gudstjänster. Det vore därför ett drag i positiv riktning för kyrkan om de gav efter något på stelheten och högtidligheten. Istället för att samtala med människor i församlingen med viskande tonläge då de kommer in i kyrkan borde de höja rösten och säga; ”Välkomna till kyrkan, får vi bjuda på en kopp te?”

Landsomfattande undersökningar styrker uppsatsens specifika församlings erfarenhet av att det mest är de äldre som är trogna gudstjänstbesökare samt är engagerade av andra kyrkliga aktiviteter. Undersökningarna visar dessutom att kvinnor är den grupp som är mest engagerade i kyrkliga livet.
 Antagligen ligger det mycket i det som kyrkoherden påstår, att man i trettio till fyrtioårsåldern har ett mycket aktivt familjeliv. Men troligt är också att det finns andra förklaringar som har relevans. För det första så har den religiösa socialisationen sakta avklingat i takt med de generationsbyten som skett under 1900-talet. Denna förändring bottnar i den sekulariseringsprocess som skett i samhället framför allt under 1900-talet. En spekulativ förklaring kan också vara hur den ekonomiska strukturen sett ut i landet under olika tider. De åldersgrupper som är minst aktiva inom kyrkan är enligt undersökningarna de som är födda under 40- och 50-talen. De upplevde med andra ord sina barn- och ungdomsår under de s k ”rekordåren” 1960-1976. ”Den svenska modellen” nådde under dessa år sin fullmogna form. Det socialdemokratiska folkhemmet präglades av välvillig patriarkalism; från vaggan till graven skulle individernas tillvaro följas av ett trygghetssystem som skulle möjliggöra en krisfri tillvaro. Grunden för hela detta välfärdsbygge var den fulla sysselsättningen. Den svenska levnadsstandarden blev en av de absolut högsta i världen.
 Dessa årtionden är de år där det svenska folket upplevde den starkaste tillväxten i Sverige någonsin, varken förr eller senare har människorna i det svenska samhället haft en sådan framtidstro och känt en sådan trygghet. Förklaringen som detta kan ge är att de som upplevde dessa rekordår under sina barn- och ungdoms år, riktade sitt förtroende och tillit till samhällssystemet istället för till kyrkan. Vem behövde förlita sig på evangelium när det profant rationella tankandet rönt sådana framgångar. Tillvaron här och nu gav det människorna behövde. Mordet på statsminister Olof Palme 1986 framstod för många som en symbol för att det trygga folkhemmet var borta. Och Sverige var kastat ut i en ny grym värld.
 Om man tittar på undersökningar om människors religiösa aktiviteter så visar det sig också att de som är födda senare än de tidigare beskrivna åldersgrupperna, uppvisar mer religiös aktivitet
 Kan det då vara så att i tider där människorna har en god ekonomi och en tryggad tillvaro, inte upplever samma ”behov” av religionen? Om denna tanke stämmer, så borde framtiden se mer positiv ut för kyrkan, eftersom varken den ekonomiska eller miljömässiga framtiden ser speciellt ljus ut.

Önskningar inför en framtida kyrka


Kyrkan


Komministern:


Jag skulle vilja att vi hade färre gudstjänster och bättre gudstjänster, där man hade två veckor på sig att förbereda gudstjänsterna. Tillsammans med dem, dels vi som naturligt alltid gör gudstjänsterna ihop, kantor och präst, men också diakon, vaktmästare, kyrkvärdar, men även andra frivilliga ska vara med i planeringen från början. Man skulle vara ett helt gudstjänstlag. /---/ Om man satsar på gudstjänsten och sätter det i centrum, då kommer det andra av sig själv. /---/ Jag vet att dom gjort detta i Döderhult nere i Småland. Dom såg att det var klent beställt med allt, men framförallt att det var tomt i kyrkan på söndagarna. Då lade dom om alltihop. /---/ Så att de liksom väckte hela samhället där. Dom engagerade folk, så att olika företag hade sina söndagar när dom läste texter och liknande. Det förslaget har jag hört här i församlingen också, en kyrkovärd som föreslog att, varför går man inte ut till företagarna, han hade inte hört talas om det här i Småland. Så att det är någonting som kommer här och där, i kyrkan, på olika håll alldeles oberoende av varandra. /---/ Kort sagt, förändringen är bättre gudstjänster, och det kan jag bara göra om jag blir frikopplad från att ha så många gudstjänster. Dåligt förberedda gudstjänster undergräver alltihop.

Kyrkoherden:


Jag är buren av en vision som säger att vi ska se mötesplatsen, se möjligheten och så se Kristusmönstret, och att kunna använda det på något sätt. Och det är ju det vi arbetar för. Jag tror att inte förrän vi möter människan precis där han själv befinner sig, så kan vi så att säga, också bära frukten. Fördjupa kontakten mot kyrkan. Sedan är det viktigt för oss att inte vara så prestationsinriktade. Kyrkan är ju inte bara vad vi gör, utan kyrkan är kanske också ännu mer vad vi är. Och där tror jag det är någonting som vi kan vila i och förtydliga. Att vi också finns, att kyrkan är någonting. I första hand så handlar det inte om resultaten, att vi måste göra en massa saker. Vi ska nå våra egna syften att så många som möjligt kommer till gudstjänsten och så vidare. Men jag tror att vi som kyrka också smittas av prestationskraven. Att göra istället för att vara. Samtidigt är det bara att konstatera, att vi står ju för någonting. Vårt arbete, det går inte att kvantifiera. Vi får leva med det också att vi kan ju inte alltid se resultaten, utan vi får vila i det att vi kan bidra med någonting som kan betyda att en människa kanske långt fram i tiden kan bära frukt av det vi står för.

Den intervjuade komministern poängterar bättre gudstjänster som ett framtida mål. Förbättringen av gudstjänsterna vill han göra genom att arbeta i större arbetslag samt genom att dra in på antalet gudstjänster. Kvalitet framför kvantitet. Bra gudstjänster leder automatiskt till fler besökare. Kyrkoherden uttrycker också att kyrkan ska möta människan där hon befinner sig, och att det ska vara en utgångspunkt för fördjupandet av kontakten mellan folket och kyrkan. Han menar dessutom att kyrkan inte får vara så prestationsinriktad, eftersom kyrkan inte bara är vad de gör, utan är ännu mer vad de är.


Samhället


Klas:


Jag tycker inte att Svenska kyrkan tillåter människor att tänka fritt. Jag tänker bl a på den här kyrkoherden i församlingen som fick avgå. Han hade placerat ut en del livsåskådningslitteratur i kyrkan. Vad skulle det spela för roll om det låg lite information om hinduism och buddhism där? Jag förstår inte det. /---/ Kyrkoherden, som var en bra medmänniska, han fick säkert många människor att känna sig lite bättre. Det var toppstyrningen, organisationen som skrämde mig./---/ Då tycker jag att kyrkan har ett allt för smalt regelsystem. Jag tror inte att det här var Jesus tankar. Absolut inte, utan det här är kvarlevor av de omskrivningar som gjorts av de historiska kyrkofäderna, för att använda religionen som ett medel att hålla folket i schack. Och det är väl det man måste komma bort från, då tror jag att tillströmningen till kyrkan ökar.


/---/ Svenska kyrkan måste nog vara mer öppen och inte hålla fast vid de omskrivningar som tidigare gjorts i bibeln, efter de styrandes behov. Grundbudskapet är ju rätt, jag menar ”Tio Guds budord”. Ingen kan påstå att det är fel. /---/ Jag vill i sådana fall gå tillbaka till kärnan på något vis. Försöka få bort alla de här tillrättaläggningarna.

Lena:


Ja, ta det här med den hierarki som kyrkan står för. Ett bra exempel är väl då kyrkoherden i församlingen fick avgå på grund av att han var intresserad även av andra religioner. Det betyder ju inte att han ”trodde” på andra religioner, utan mer att han var intresserad av hur andra människor tänker. Men det går inte att tänka annorlunda än biskopen. Jag tycker att det är skenheligt att man inte får yttra sig som präst om man inte håller med den högre massan i hierarkin, det är fel. Om jag inte duger som jag är, för det är ju det som de går ut och förespråkar, om jag inte får ha andra åsikter än vad dom har, om jag inte får tycka annorlunda, om jag inte får vara annorlunda. Då är kyrkan inte öppen för alla. /---/ Om kyrkan skulle ha tillfredställt mig. Då skulle kyrkan ha varit mer öppen, den skulle ha varit mer som de här amerikanska frikyrkorna, dit folk går och där man umgås på ett lättsamt vis. Det ska vara öppet för alla, jag tycker att det är för stelt. Jag gillar heller inte det här med kvinnoprästmotståndare t ex och dom finns ju i Svenska kyrkan. /---/ Överhuvudtaget det här med dubbelmoralen och skenheligheten har jag svårt för. /---/ Jag tänker på det här med öppenheten. Det här med homosexualiteten t ex, det är ju inte accepterat hos vissa inom kyrkan. /---/ och lika det här med jämlikheten mellan män och kvinnor. Det är så mycket som är konservativt inom Svenska kyrkan.


Dessa citat berättar om samhällsrepresentanternas önskemål kring en framtida kyrka. De bägge intervjuade personerna är överens om att det måste finnas en större öppenhet. Öppenheten tillskriver de dock något annorlunda. Klas menar att öppenheten även gäller tolkningen av bibeln. Han önskar att kyrkan inte höll fast vid de omskrivningar som gjorts i efterhand, de som har gjorts efter de styrandes behov. Kyrkan måste ”tvätta” kristendomen från de gamla kyrkofädernas inflytande och gå tillbaka till källorna, till Jesu ord. Lena menar att hon vill ha en öppnare kyrka, där man inte fördömer vare sig kvinnliga präster eller homosexuella. Men också att kyrkan inte ska vara så stel som den är.

De två personerna anser även att Svenska kyrkan är alltför ”toppstyrd”. Att den inte tillåter människor att tänka fritt, att de vill sätta munkavle på präster. De intervjuade är mycket besvikna över hur de styrande inom kyrkan behandlade den kyrkoherde i församlingen som 1997 fick avgå p g a hans liberala syn gentemot andra religioner. De menar att detta sätt att fungera som en institution skrämmer iväg människor från kyrkan.

Diskussion


Vid en jämförelse mellan de bägge intervjugruppernas tankar och åsikter under ovanstående kategori framkommer det en klar konflikt mellan deras olika visioner. Kyrkan talar om kvalitet framför kvantitet och om att möta människan där hon står. Förändringarna handlar om praktiska reformeringar. Samhällets önskemål pekar istället mot strukturella och organisatoriska förändringar. Det som från samhällets sida ses som det största problemet för kyrkan är dess människosyn och dess organisatoriska maktfaktor. Idag avgör biskop och domkapitel vilka dogmer som ska gälla och det är också därifrån det avgörs om prästerskap och andra befattningshavare inom kyrkan på rätt sätt följer de regler som dessa dogmer vilar på. Kyrkan befinner sig i en komplex sits vad gäller den hierarkiska makten. Om kyrkan som organisation fritt släpper in nya idéer och dessutom släpper på de värden de står för, finns risken att kyrkan helt tappar sin roll och identitet. Resultatet av detta kan i värsta fall leda till att kyrkan som organisation riskerar att upplösas. Samtidigt måste de även vara lyhörda för de värdeförändringar som följer tiden, annars riskerar de att, som i ovanstående fall, förlora medlemmar. Men kanske är det som en av de intervjuade påstår, att om kristendomen blir ”renad” från de omskrivningar som gjorts under de tvåtusen år som gått, så förändras kyrkans människosyn, och då kanske fler människor kan känna samhörighet med det kristna budskapet. Det är svårt för många nutidsmänniskor att acceptera att kyrkan i många fall inte överensstämmer med FN:s deklarationer om människors lika värde. Människovärdesprincipen framhäver att alla människor har samma värde, man som kvinna, homosexuell som heterosexuell. Redan i mitten av 1900-talet höjdes vissa röster som menade att kyrkan måste återgå till det sanna ursprunget. ”Från dogma till evangelium”.
 Med detta menades att man skulle skilja på Paulus och Jesus. Den på urevangeliska påklistrade paulinska och lutherska övertron, som så ofta vilselett kyrkan till att försvara samhälleliga orättvisor, skulle få ge vika för det sanna, rättfärdighetssökande urevangeliet.


Skulle det vara möjligt för kyrkan att följa dessa önskemål om att se och tolka bibeln ur ett annat perspektiv? Då skulle vi ha en kyrka som inte längre kunde använda bibeln i sin helhet, så som den ser ut i dagens läge. Ja det är möjligt, om den inte blir bokstavstolkad, utan istället blev en bibel där man kunde läsa och säga; Jaha! Så besvarade man frågan på den tiden. Idag besvarar vi frågan utifrån vår egen tid men med hjälp av urevangeliet. Om kyrkan genomgick dessa förändringar skulle antagligen många lämna Svenska kyrkan för att traditionen förändrats. Som vi vet är religionen ett känsligt ämne, vad gäller att förändra traditioner. Själv anser jag att det är en önskvärd men omöjlig förändring. För det första just på grund av den hierarki som tidigare diskuterats i uppsatsen. Kanske har jag alldeles fel när jag påstår att de som har mest inflytande över kyrkan är de som är mest konservativa och traditionsbundna. Om så inte är fallet så är det ändå vissa av dem med högre maktposition som kan ses under den kategorin. Så länge det finns några röster som gör sig hörda inför förändringarna så är de omöjliga att genomföra. Och kanske har de rätt. Skulle en så pass stor förändring ske, som att bortse från allt det som exempelvis Paulus och Luther tidigare sagt, så kommer den evangelisk-lutherska kyrkan inte att överleva i Sverige, och vad händer med kyrkan då? Kanske kommer den att överleva, men i sådana fall i en helt annan form, antagligen som en ny variant av frikyrka. Men det behöver inte alls gå så illa, kyrkans identitet kan även stärkas i och med förändringen, även om den inte längre kan kalla sig evangelisk-luthersk. Och kanske skulle den få en helt annan position i samhället om förändringarna innebar att fler och fler medlemmar strömmade till kyrkan. Det kanske helt enkelt är ett måste för kyrkan att genomföra sådana förändringar som gör att människorna känner tilltro till kyrkan istället för att se den som en institution som vägrar att se dagens värderingar som viktiga, som t ex jämlikhet mellan man och kvinna och homosexuellas rätt i samhället. Om den inte följer förändringarna i samhället är risken stor att fler och fler människor lämnar kyrkan med besvikelsen över att kyrkan inte kan ställa upp på deras och samhällets värdenormer. Kyrkan ska stå för kärleken och öppenheten inte för fördomar och bortvändhet.

Döm inte så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn så skall ni bli frikända. Ge så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er. Luk 6:37f


Om kyrkan i framtiden ska ha möjligheten att hjälpa så många människor som möjligt i deras sökande efter trygghet och stöd, så måste den avkristnande trenden vända. Men vad skulle kyrkan själv kunna göra för att åstadkomma denna förändring? Antagligen inte mycket. Religionens tillbakaträngande i samhället har pågått under mycket lång tid, och som det tidigare beskrivits i uppsatsen under tidigare forskning, har det i stort berott på olika politiska beslut, men även till viss del på kyrkan själv. Men att luta sig tillbaka för att bida tiden tills det att människorna återvänder till kyrkbänkarna, eller att tänka att vi finns i alla fall till för en del, de som fortfarande besöker oss, är säkert heller inte den rätta lösningen i ett kyrkoperspektiv. Många teologer har under årens lopp försökt att hitta teorier för hur kyrkan ska få en starkare position i samhället. Vissa menade att kyrkan i framtiden måste förnyas efter tidens anda, som t ex Karl Manfred Olsson då han på 1960-talet, menade att sekulariseringen (i betydelse Svenska kyrkans tillbakagång) var ett faktum. Och att den berodde på Svenska kyrkans oförmåga att rätt bedöma den nya situationens krav. Kyrkan måste därför orientera sig om den nya industriella situationen och demokratiseringen, som ger lekmannen större möjligheter att göra sig gällande. Man kan inte skapa förtroende för kyrkans förkunnelse och moralbildning utan en kyrkokritik som syftar till att ”omdana kyrkan själv i en demokratisk riktning och befria henne från det auktoritära draget i den yttre organisationen och beslutsprocessen”
 Idag vet vi att demokratiseringsprocessen även nått kyrkans organisation med dess val av ledamöter till bl a kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Men den övergripande makten ligger fortfarande kvar hos biskop och domkapitel.

Det finns andra teologer som istället hävdar att den stora faran för kyrkan är att försöka följa med i det moderna tänkandet och tidens svängningar. Folke T Olofsson, Docent i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala Universitet 1982. Dekan i Svenska kyrkans fria synod sedan 1983, hävdar att till och med kyrkan själv har sekulariserats (d v s lämnat sitt egentliga uppdrag och syfte och ingått i en mer profan hållning än vad som är tolererbart). Denna sekularisering, menar han, beror på kyrkans allians mellan modernism och politisering och är ett av detta sekels största andliga katastrofer. Svenska folket har berövats sin kristna tro och lämnat kyrkan.
 Olofsson hävdar att den inspirationskris och substansförlust som idag hotar Svenska kyrkans framtid inte kan åtgärdas enbart med yttre medel, satsningar och projekt. Han menar vidare att det var orealistiskt att tro att införandet av kvinnliga präster skulle bringa folket tillbaka till kyrkan och öppna vägen för nya stora väckelser. Inte heller tror han att det var positivt för Svenska kyrkans räkning att förnya och förändra ritualer, gudstjänstformer, bibelöversättningar, psalmböcker m m. Olofssons patent inför framtiden är inte en modernisering utan ett resolut återvändande till källorna: ”En radikal 'metanoia' är det som måste till: omvänd er och tro evangelium! Teologiska väder kommer och går, religiösa konjunkturer svänger upp och ned. Gudsordet består.”


Olofssons teori över hur kyrkan åter ska locka till sig medlemmar kommer i total konflikt med de intervjuade samhällsföreträdarnas åsikter om en ny kyrka som måste anpassas efter den nya tidens värdenormer samt om en ny språklig och symbolisk liturgi som kan begripas av alla. En av de intervjuade prästerna talar om att han har en önskan om mer kvalitativa gudstjänster, samt att fler människor ska finnas med i gudstjänstlaget. Detta i sin tur ska locka fler människor till kyrkan, därför att gudstjänsten blir lärorik och intressant att lyssna på. Dessa tankar anser jag vara mer realistiska och lockande än Olofssons radikala tänkande. Jag anser att tanken om en mer kvalitativ gudstjänst som framtidsmål vittnar om att kyrkan inte alls lämnat evangeliet för mer profana aktiviteter som Olofsson hävdar. Varför skulle inte fler människor gå till kyrkan för att lyssna på en intressant gudstjänst, när människor kan gå till andra lokaler för att lyssna på en intressant föreläsare. Det viktigaste är att ämnet är intressant och lockande samt att föreläsaren/prästen har en god förmedlingsförmåga.


2.3 Avslutande diskussion


Följande kapitel tydliggör de svar som framkommit under de jämförelser som gjorts i undersökningen. För att göra jämförelsen överskådlig har åsikterna som framkommit under de olika kategorierna delats in under fyra rubriker. Dessa rubriker fångar in de frågeställningar som styrt denna undersökning. Hur upplever Svenska kyrkans företrädare den kris som media beskriver, är den ett faktum eller är situationen överdriven? Hur ser relationen Svenska kyrkan - folket ut, kan relationen ses som en krock eller ett möte? Vilka orsaker ligger bakom människors utträde ur Svenska kyrkan?


Den första rubriken, ”Är kyrkans kris ett faktum eller en överreaktion?” tar inte upp några jämförelser eftersom det enbart är kyrkans upplevelser av fenomenet som kan besvara frågan. De följande rubrikerna; orsaker till uteblivet intresse för kyrkligt engagemang, orsaker bakom människors utträde ur Svenska kyrkan, samt önskningar om en framtida kyrka fokuserar däremot på de jämförelser som gjorts mellan kyrkan och samhället.

Är kyrkans kris ett faktum eller en överreaktion?


Enligt företrädarna för församlingen inom Svenska kyrkan, upplevs inte någon akut kris, men en viss oro kan skönjas för att vissa åldersgrupper uteblir från det kyrkliga engagemanget. Församlingen har i nuläget ett högt procentuellt medlemsantal och kyrkoherden menar att kyrksamheten är ganska god inom församlingen. Gudstjänster med speciella arrangemang ökar, men besökarna vid de vanliga söndagsgudstjänsterna är däremot färre. Komministern menar då att det inte kan ses som någon tröst att exempelvis musikgudstjänsternas besöksantal ökar. Ingen av de intervjuade kyrkorepresentanterna uttrycker någon direkt kris inom församlingen, men komministern upplever ändå en viss oro inför framtiden.

Orsaker till uteblivet kyrkligt engagemang


Kyrkans företrädare menar att det beror på;


1. Att man i den åldern är som mest upptagen av familj och av andra aktiviteter som berör denna.


2. Att kyrkan är dålig på att lyssna och att ge människorna känslan av att de blir tagna på allvar som individer.


3. Att barnarbete i syfte framtida engagemang är fel metod för rekrytering.


Samhällets företrädare anser att orsakerna grundar sig i;


1. Att de har en individuell tro som sträcker sig utanför Svenska kyrkans trossfär.


2. Att det finns en viss tro på kristendomen, men att tron inte är tillräckligt stark för att känna ett behov av kyrkligt engagemang.


3. Att kyrkans tider för gudstjänst inte är anpassade för människor som arbetar och har familj.


4. Att det upplever ett främlingskap inför kyrkans språk- och gudstjänstordning.


Båda grupper är här överens om att människor i åldern 30 till 50 år, uteblir från kyrkans gudstjänstliv och andra aktiviteter p g a att man i den åldern är som mest upptagen av familjelivet. Den intervjuade komministern talar också om att han tror att barnarbete är fel metod för framtida rekrytering, han menar att den religiösa socialiseringen måste komma från hemmiljön och att det därför är klokare att nå de som är äldre. Från samhällets sida kommer även tankar till uttryck som menar att de upplever osäkerhet och att de känner sig främmande inför kyrkans språk- och gudstjänstordning, vilket gör att personerna inte söker sig dit. Dessa tankar kan kopplas samman med komministerns åsikter om religiös socialisering. De tankar som inte möts är då det från kyrkans håll kommer till uttryck att kyrkan är dålig på att lyssna och att visa att de tar människor på allvar. Två av samhällets företrädare menar istället att uteblivandet till stor del beror på trosfrågor, att Svenska kyrkans lära inte övertygat dem tillräckligt starkt. Här framkommer med andra ord både möte och krock mellan de bägge intervjugrupperna.


Orsaker bakom utträden i församlingen


Kyrkorepresentanterna menar att utträdena i stort berott på;


1. att vissa medlemmar som varit dubbelanslutna valt att lämna Svenska kyrkan för något annat trossamfund,

2. eller att de lämnat kyrkan då de tagit ställning för den präst som 1997 fick lämna sitt ämbete i församlingen på grund av sitt religiöst liberala tänkande.

3. Slutligen anses också att relationsförändringen till staten 1999 varit en avgörande faktor för val av utträde.


Representanter för samhället grundar sina skäl till utträden på;


1. Att inget intresse finns av att ge kyrkan pengar då det inte upplevs något behov av kyrkans ord och aktiviteter.


2. Att kyrkans behandling av kvinnliga präster samt dess syn på homosexuellas rätt i samhället inte överensstämmer med egna värden.


3. Att kyrkans tro är alltför smal. Att det finns en tro som sträcker sig över alla religionsgränser.


En sammanfattning av ovanstående synpunkter visar att tankarna kring utträden inte direkt sammanfaller mellan de två grupperna. Kyrkans representanter uttrycker inga tankar om att utträden till stor del helt enkelt beror på att den ”rätta” tron inte finns. Att många inte ser sig själva som religiösa inom den dogm som Svenska kyrkan står för. Inte heller att utträdena kan bero på besvikelsen över kyrkans människosyn, d v s det motstånd som finns inom kyrkan mot kvinnliga präster samt synen på homosexuellas rätt i samhället. Sedan är det viktigt att komma ihåg att det även inom kyrkan finns skilda åsikter inom de känsliga frågor som behandlar kvinnliga präster och homosexualitet.


Mer indirekt kan man ändå utläsa att de två intervjugruppernas svar i ett fall överensstämmer med varandra. Då det uttrycks från kyrkans håll att en del människor lämnat kyrkan efter relationsförändringen mellan staten och kyrkan 1999, så finns säkert medvetenheten hos de intervjuade kyrkoföreträdarna att det beror på att människor inte har den kristna övertygelsen, och att de därför inte längre vill betala för något de inte tror på.
 Och från en av de intervjuade samhällsrepresentanterna så anges detta även som motiv till utträde.


Önskningar inför en framtida kyrka


Visioner om en framtida kyrka enligt de kyrkliga företrädarna är följande;


1. En kyrka som ger människorna stöd och vägledning i deras livsfrågor.


2. En kyrka som ger människorna trygghet och stadga


3. Att kyrkan ska leva i världen och ej av världen


4. Att kyrkan ska visa att de tar människor på allvar


5. Kyrkan ska finnas som en god lyssnare


6. Bättre Gudstjänster


7. Kyrkan ska möta människor där de befinner sig.


8. Kyrkan ska vara, inte enbart göra.


9. Hitta bättre former för familjers behov.


Viljan är att dessa mål ska nås i samarbete med de fyra dimensioner kyrkan ska arbeta efter; Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Denna vilja uttrycks speciellt från Kyrkoherden i församlingen. Men han menar också att uppgiften att föra ut evangelium i byn, kan se olika ut. Och att när kyrkan finns ute i samhället så är det inte direkt för att missionera, utan det är för att möta människor där de befinner sig.


De tre samhällsrepresentanternas tankar kring en framtida kyrka är följande;


1. Kristendomen måste tvättas från de avarter som tillkommit under årens lopp. De regler och normer som formats utifrån de styrandes behov.


2. Hierarkin och de högsta ämbetsmännens makt måste tonas ner. Munkavle får inte sättas på präster, på det sätt som skedde i församlingen 1997.


3. Det måste finnas plats för mer liberalt tänkande vad gäller exempelvis jämlikheten mellan man och kvinna och de homosexuellas rätt i samhället.


4. Den stelhet som präglar både liturgin, språket och samvaron i kyrkan måste dämpas.


5. Slutligen finns önskemål om att det måste finnas former som bättre är anpassade till familjers behov. Att de kan gå till kyrkan för att finna stöd och uppmuntran när de själva behöver det och inte just på söndagen klockan elva på förmiddagen.


6. Kyrkan måste se mer till människors inre. Människorna måste få känna att det är de som skapar sitt liv, och att det inte är Gud som skapar deras liv.


Perspektiven på de olika gruppernas önskningar är helt skilda. De kyrkliga företrädarna talar om den kyrka som idag redan är verksam, men som borde kunna förbättra kontakten och tilliten till människorna i samhället. De menar att kyrkan måste lyssna mer till människors behov och att bättre visa människorna att de tar dem på allvar. Samhällets företrädare talar om en helt ny kyrka, med en annorlunda organisation, de talar om att förändra den bibliska traditionen, samt att kyrkan måste förenkla liturgin och språket. Kyrkan måste lättas upp från det stela och högtravande. Kyrkans hierarkiska maktanspråk och människosyn måste liberaliseras och följa tidens krav.

Ändock finns det punkter där de båda grupperna möts. De punkter som handlar om att lyssna till familjers behov och att ta individen på allvar. Att det ska vara möjligt att uppsöka kyrkan när behovet finns och inte när kyrkan anser det mest lämpligt. Här finner vi med andra ord både en krock och ett möte. Men de övervägande åsikterna pekar ändå mer från varandra än mot varandra.


3 Reflektion över avslutat arbete


Efter avslutat arbete känner jag mig nöjd med den undersökning som jag genomfört, den metod jag använt och de resultat jag fått fram. Jag är nöjd med de frågor jag valt. De har inte varit alltför styrda, utan frågorna har uppmuntrat de intervjuade till reflektioner som gett breda och allomfattande svar. Däremot så har jag upptäckt i efterhand att en av de frågor jag ställt till kyrkans företrädare inte kunnat bidra med något till undersökningen och borde därför ha utelämnats. Den frågan är; Är det främst aktiva eller passiva medlemmar som begär utträde? Tanken med frågan var att få en bild av om utträdena helt enkelt beror på avkristningen i samhället eller om utträdena beror på missnöje med kyrkan och dess organisation. De svar som frågan gav ger ingen bild av varken det ena eller det andra och har därför lika gärna kunnat utelämnats. Ett annat problem jag stött på vad gäller frågorna är att vissa av dem ofta utmynnat i ungefär samma svar. Problemet har å andra sidan visat sig ha både en negativ och en positiv sida. Det negativa är att undersökningsmaterialet kunde ha varit mer varierat om frågorna gett mer varierade svar. Det positiva är att frågorna gav mer djupgående och reflekterande svar. De intervjuade fick nu chansen att fundera ut svaren ur olika perspektiv. Det resulterade i att svaren blev mer genomtänkta och samtidigt mer djupgående. De personer jag intervjuat har visat ett stort intresse och engagemang. Svaren på frågorna var väl genomtänkta och utförliga. Jag är mycket tacksam och vill därför rikta ett varmt tack till de personer som hjälpt mig att genomföra denna undersökning.

Den fenomenografiska metod med vilken jag har genomfört denna undersökning har visat sig vara ett utmärkt sätt för att analysera intervjuer. Den åskådliggjorde de intervjuades åsikter på ett mycket bra sätt. Kategorierna jag fann vid analysen av intervjumaterialet var många. Svårigheten var att välja ut de som var mest lämpade för undersökningens syften. Men i efterhand anser jag att de kategorier jag valt för behandling har utgjort ett bra underlag för undersökningen.


Syftet med uppsatsen var att först och främst söka svaret på hur Svenska kyrkans företrädare ser på den kris som media beskriver, upplevs krisen som ett faktum eller är situationen överdriven? Då jag fått denna fråga besvarad och det visade sig att en viss oro inför framtiden fanns, så ställdes frågorna: Vilka orsaker ligger bakom människors utträde ur Svenska kyrkan? Hur ser relationen Svenska kyrkan - folket ut, kan relationen ses som en krock eller ett möte? Genom att undersöka upplevelser och tankar som finns hos olika människor angående dessa ämnen, ville jag finna svar på mina frågor. Jag känner mig mycket nöjd med resultatet. De frågor jag ställt mig vid arbetets början har besvarats. Tack vare undersökningsmetoden var det också lätt att behålla frågeställningarna i fokus under arbetets gång.

Det finns en önskan om att kunna fördjupa uppsatsen vid ett senare tillfälle. Istället för att göra en fallstudie som enbart vilar på fem intervjuer så skulle det vara intressant att kunna genomföra en undersökning som även innehåller kvantitativa uppgifter och som därigenom blir mer generellt jämförbara. Jag anser att kyrkan måste lyssna mer till de åsikter som finns ute i samhället om hur kyrkan borde utformas för att bättre anpassas till människornas behov. Om kyrkan enbart lyssnar till sig själv och bortser från folkets önskningar så kommer den snart att vara övergiven. Det är därför mycket viktigt att lyfta fram de åsikter och behov som människor ute i samhället har.


4 Sammanfattning


Undersökningen bygger på de frågor som väckts då jag flera gånger under våren och sommaren 2001, sett att media uppmärksammat Svenska kyrkan. Det har skrivits rubriker som sagt att Svenska kyrkan genomgår en kris. Det har också varit reklaminslag som kyrkan själv anordnat i rekryteringssyfte. De frågeställningar som legat till grund för uppsatsen lyder: Är det ett faktum att Svenska kyrkan befinner sig i kris? Varför begär människor utträde ur Svenska kyrkan? Hur ser relationen Svenska kyrkan - folket ut, upplevs relationen som en krock eller ett möte?

Undersökningen bygger på en fenomenografisk metod. Detta innebär att uppsatsen beskriver ett fenomen i dess variation, d v s, den beskriver de individuella tankar och åsikter som finns hos de människor som intervjuats. För att ha möjligheten att genomföra en så pass omfattande undersökning inom en tiopoängsuppsats, så valde jag att göra en fallstudie över en specifik församling. Intervjuer har genomförts med fem personer. En kyrkoherde samt en komminister som representerar församlingen, samt tre andra personer som inte har någon kyrklig anknytning, utan som representerar det profana samhället. Undersökningen bygger vidare på analys och jämförelse av de sammanställda intervjusvaren.

Slutsatserna av undersökningen visar att de intervjuade kyrkoföreträdarna anser att kyrksamheten inom församlingen är relativt stark. De upplever därför inte att kyrkan genomgår någon direkt kris. Däremot poängterar den intervjuade komministern att han visst kan känna oro inför framtiden i och med att besöksantalen vid de vanliga söndagsgudstjänsterna inte alls är så höga som vid exempelvis temagudstjänster med speciella inslag. Den intervjuade kyrkoherden håller med om att besöksamtalen då är lägre, men han visar ingen oro över detta, utan hänvisar istället till de speciella gudstjänster då det är väldigt höga besöksantal. Dessa iakttagelser, att de vanliga söndagsgudstjänsterna får alltmer minskat antal besökare, medan andra temagudstjänster med speciella inslag istället ökar, följer den utveckling som kan skönjas även i övriga delar av landet. Även om kyrkoherden inte uttrycker någon direkt kris för kyrkans räkning, så upplever komministern ändå en viss oro inför framtiden.

Vid jämförelsen mellan de två intervjugrupperna visar det sig att de olika grupperna ser problematiken kring ett uteblivet kyrkligt engagemang från relativt olika perspektiv. Alla de intervjuade personerna är ense om att det finns ett andligt behov. Samhällsföreträdarna menar dock att Svenska kyrkan inte kan uppfylla det behov som finns hos dem. De menar b la att detta beror på en besvikelse över kyrkans människosyn, vad gäller motståndet mot kvinnliga präster och synen på de homosexuellas rätt, samt att de känner sig främmande inför kyrkans språk, liturgi och gudstjänstordning.

Hur ska då kyrkan agera för att vända den negativa trenden, d v s hur ska framtidens kyrka se ut för att människor åter ska lyssna till den kristna läran? Resultaten visar att kyrkans företrädare och samhällets företrädare inte alls möts i deras visioner om en framtida kyrka. Samhällets företrädare menar att om de i framtiden ska ta till sig det kristna budskapet så måste genomgående förändringar ske i den kyrkliga organisationen. Exempelvis så måste kyrkan ”tvättas” från de avarter som tillkommit under årens lopp, d v s de regler och normer som formats utifrån de styrandes behov. De högsta ämbetsmännens makt måste tonas ner. Det måste finnas mer plats för liberalt tänkande vad gäller exempelvis synen på jämlikhet mellan man och kvinna, och de homosexuellas rätt i samhället. Den stelhet som präglar både liturgin, språket och samvaron i kyrkan måste dämpas.

Om företrädarna för samhället vill skapa en helt ny kyrka med strukturella och organisatoriska förändringar, så vill de kyrkliga företrädarna istället göra mer praktiska reformer. Den redan verksamma kyrkan måste förbättras på ett sätt som ökar tilliten till människorna i samhället. De ska bli bättre på att lyssna och ge stöd i människors livsfrågor. De ska visa att de tar människor på allvar. Det måste bli bättre gudstjänster. Kyrkan ska möta människor där de befinner sig och de måste hitta former som kan uppfylla familjers behov på ett bättre sätt än vad de gör idag. Det kan ses som medlet. Målet är att fler människor kommer att lyssna och ta till sig det kristna budskapet.

Det finns punkter där kyrkan och samhället möts, som exempelvis åsikten att kyrkans söndagsgudstjänster idag inte alls passar de som arbetar och har familj, samt insikten att det finns ett andligt behov. Men ser man till helheten så visar resultatet snarare på en krock än ett möte mellan kyrkan och folket.

Jag anser att kyrkan måste lyssna mer till de åsikter som finns ute i samhället om hur kyrkan borde utformas för att bättre anpassas till människornas behov. Om kyrkan enbart lyssnar till sig själv och bortser från folkets önskningar så kommer den snart att vara övergiven. Det är därför mycket viktigt att lyfta fram de åsikter och behov som människor ute i samhället har. Denna uppsats kan ses som en bit i ett större pussel och förhoppningsvis kommer kyrkan själv i framtiden att utöka de slutsatser som dragits genom den här undersökningen för att det i framtiden inte ska finnas någon tvekan om att det är mötet som är den övergripande situationen mellan kyrkan och folket.
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Bilaga 1

Församling
X
1995-1999


Antal utträden ur Sv Kyrkan


År
1995
1996
1997
1998
1999
2000


Förs. A
17
9
29
8
42
-


Förs. B
-
-
9
-
-
7


Förs. C
-
-
-
1
3
-


Kommentar:


Utträden 1997 vittnar om församlingsbornas missnöje med Domkapitel och biskops agerande mot dåvarande kh.


Utträden 1999 innehåller många utträden av ”dubbelanslutna” frikyrkomedlemmar.


Utträden 2001-01-01 – 06-30 är 16 st, kyrkoskatten har förts in på skattesedeln.


Bilaga 2

Intervju med Komministern i X- församling den 23 juni 2001


Hur ser medlemsantalet ut i församlingen - ökning, minskning eller oförändrat, under de sista fem åren?


Det har varit en del utträden. Det går väl utför en aning, men inte särskilt mycket. Det har inte varit några stora rörelser i statistiken. Inte heller nu, efter skiljandet. Det är några av dem som varit dubbelanslutna som gått ur. Och det ser ju ut som det är många som hoppar av, men i själva verket så är det de som är väldigt engagerade, nämligen till exempel i missionsförbundet. Då har de varit med i båda förut. Det har inte varit några sådana här strömavhopp, som man brukar kalla det för.

Är det främst aktiva eller passiva medlemmar som begär utträde?


Det är nog de mest passiva kanske, och dom kanske som vi tyckt varit mest aktiva.

Vilken roll anser du kyrkan ska ha, idag och i framtiden?


Ja! vad jag anser att den ska ha, jag kan ju önska, att kyrkan hade en roll, det är ju ett


modeord, det här med livstydning, men att vi kan hjälpa människor med deras livstydning. Genom det kyrkan har att ge, texterna, psalmerna och hela gudstjänstgemenskapen och allting sådant, genom hela det paketet, hjälpa människorna i deras orientering av livsfrågor. Ett modeord för tjugo år sedan var ju existentiella frågor. Varifrån kommer vi? Vad gör vi här? Vad ska allt vara bra för och vart är vi på väg? Har man det som målsättning, då har vi en bra lång väg framför oss, för jag tror inte att det fungerar så idag. Undrar vad vi kanaliserar för något idag? Jag har ju varit i dag på förmiddagen i vår grannförsamling Skog, det är en tradition att på midsommardagen så predikar prästen från Lingbo där. Det en pensionerad präst som sommarvikarierar där och håller i själva gudstjänsten. Han höll en hel högmässogudstjänst, med en hel del från den gamla gudstjänstordningen från 1942 års ordning. Herren är i sitt heliga tempel, hans tron är i himmelen, och så vidare. Det har jag inte hört sedan 1986, då vi fick den nya ordningen. Men det verkar som det går hem helt och hållet. Och det passade så bra, han stod där i kaftan och fåglarna kvittrade, och det var som om det var på femtiotalet. Det bröt sig ganska mycket mot mitt sätt att predika, det var inte femtiotalet hoppas jag. Då är det ju ett behov tydligen, för jag såg att det fungerade. Å andra sidan så var ju medelåldern nästan i samma ålder som prästen, runt sjuttio år. Jag tror att det är bråttom för oss att nå trettiofem åringarna. De äldre människorna försvinner snart från kyrkan, därför så tror jag att även om vi tycker att gudstjänstdeltagandet det går ner lite långsamt, rutschbana utför, sedan så glädjer man sig över att deltagandet ändå ökar vid musikgudstjänster och vid andra saker som vi anordnar. Det är en klen tröst, därför att deltagarna dör undan, det har jag ju sett också, alldeles påtagligt i mina tidigare församlingar, särskilt ute i roslagen som jag fortfarande har lite kontakt med, att dom som jag hade som dom trogna kyrkobesökarna, dom har dött nästan allihop och det har inte kommit så många efter. Det är bara en tredjedel så mycket folk i kyrkan idag som det var under åttiotalet. Vi kan inte eftersträva att alla ska bli munkar utan för dom flesta gäller det att man kanaliserar känslor, det här med livets faser och årsrytmer, livets växlingar och årets växlingar, med riterna och festerna. Och det behöver alla samhällen för sin stadgas skull, trygghet och historia så att man känner att man har ett sammanhang.


Vad kan församlingen erbjuda människorna idag?


Ungdomsverksamheten hänger ihop med konfirmationen. I vår församling har inte antalet konfirmander minskat, utan snarare tvärtom. Jag var med på sommarens konfirmationsläger, och jag tror de fick ut mycket utav det. Annars är det inte så mycket mer än körsången. Körsången är livaktig. Då måste jag säga att organisten i församlingen, gör ett utmärkt barnarbete genom sin Cecilia kör. Det är inte dåligt, där ser man ungdomar som sjunger glatt och avspänt och som tycker om hans väldigt professionella ledning utav kören. Han gör små tecken, dom vet när dom ska resa sig. Barn tycker om den här ordningen, vi ser det på dom. Och dessutom sjunger de väldigt bra. Då är det en verksamhet som riktar sig utåt. Körverksamheten är ett viktigt arbete. Sedan är det vuxenkören. Syföreningarna är nästan självgående, Diakonissan är med på de flesta möten, jag är med på en del. Hon ordnar med utflykter, resor och församlingsresor och sådana saker. Men dessutom gör hon kollosalt mycket mer. Det är mest äldre med på aktiviteter, som exempelvis syföreningar, utflykter och församlingsresor, och det är en väldig brist. Det skulle vara bra om man faktiskt kunde nå de här som är mellan trettio och sextio år. Vi har mycket barnarbete, det är barngrupper och miniorer och miniminiorer med mera. Det är många kyrkoråd och liknande som tror att det där är ett bra sätt för framtida rekryteringar av medlemmar. Det tror jag inte alls på. Barnen är för små. Dom kommer inte att komma ihåg det här, och vem vet vad dom kommer att komma ihåg, dom kanske kommer ihåg att de blev snuvade på någonting eller att de blev förbigångna eller någonting tråkigt, någon liten bagatell som fastnar, medan det som var meningen med det hela inte fastnar alls. Det går inte fram när man har så små barn omkring sig. Man menar att då barnen framträder i kyrkan, då kommer mormor och fastrar, och det kanske dom gör, men de går ju aldrig tillbaka. jag har då aldrig sett någon som kommit till exempelvis en ”röjig” familjegudstjänst, komma tillbaka nästa söndag därför att det var så bra. Utan dom är där därför att barnen framträder, och stolta och nervösa föräldrar som håller i småsyskonen så att de blir ledsna. Det är inte lyckat. Om man istället nådde deras föräldrar på en nivå där barnens föräldrar fick ut någonting, då skulle dom överföra sin positiva erfarenhet av att kyrkan är någonting viktigt för oss. Det tar barnen till sig mycket effektivare än att vi riktar oss direkt till barnen. Det är de vuxna vi måste fokusera oss på och inte det här lättköpta med barnen. Det är svårt att nå vuxna. Jag skulle vilja ha något som heter ”mitt i livet, mitt i byn”. Och kanske då bara för män. Och gärna här hemma, och kanske inte alls då bara kaffe och småkakor. Jag tror säkert att det skulle finnas intresse, om jag bara kunde eller tyckte att jag hade möjlighet. (Jag, frågar om den rätta vägen till rekrytering sker genom aktiviteter?) - att dom kan komma med i kören det vet dom redan, att dom kan komma med i någonting annat om vi skulle hitta på någonting, det kan dom kanske göra bättre i andra samanhang. Det vi kan det är att ge människorna känslan av att dom blir tagna på allvar som individer. Och kyrkan är dålig på det. Vi kanske säger att det är det vi är bra på men, var då någonstans? Om jag ser här i kommunen, vi har ju ingenting sådant. Hur visar jag för grannarna här att jag tar dem på allvar? Det är ju inte med någonting, det är bara tomma ord. Ändå upprepar kyrkan det inför sig själv hela tiden. Att det är det vi gör, vi lyssnar och tar på allvar men hur lyssnar vi om vi inte är på plats på något vis? Men jag tycker ändå att kyrkan på något sätt står där solidarisk, men misstro finns. En hel del är ju arvet från att kyrkan missade tåget när arbetarrörelsen växte fram. Hade kyrkan varit med och stöttat människorna där och visat att den fanns på ett bättre sätt så.. Men det visade inte sig från början, utan då var det mera på patrons, polisens och militärens sida och så vidare. Det var en stor miss, då missade vi det och sen missade vi annat. Och sedan är det ju någonting att kyrkan håller på att fylla upp luckor där samhället drar sig ur, social service och det här att se människor och allting sådant, där samhällets skyddsnät håller på att krackelerar. Då förväntar man sig att kyrkan på lite gammalt vis, alltså det här välgörenhets.. man försöker blåsa liv i det och det finns säkert en massa enskilda medlemmar som direkt anammar det, för att nu kan vi ställa upp och nu kan vi visa och så vidare. Vi ska nog snarare var ett andligt instrument. För den här hjälporganisationen det ska komma som ett resultat av dom som är andligt mottagen, men man kan inte börja där för då stannar det där.


Ser du någon förändring inom kyrkans arbete som du skulle vilja genomföra?


Jo! jag skulle vilja att vi hade färre gudstjänster och bättre gudstjänster, där man hade två veckor på sig att förbereda gudstjänsterna. Tillsammans med dem, dels vi som naturligt alltid gör gudstjänsterna ihop, kantor och präst. Men också diakon, vaktmästaren, kyrkvärdar men även andra frivilliga ska vara med i planeringen från början. Man skulle vara ett helt gudstjänstlag. Det är inget som jag har hittat på utan det finns på sina håll och med väldigt bra resultat. Om man satsar på gudstjänsten och sätter det i centrum. Då kommer det andra av sig själv. Och det har dom gjort radikalt på sina håll. Jag vet att dom gjort detta i Döderhult nere i Småland. Dom såg att det var klent beställt med allt, men framförallt att det var tomt i kyrkan på söndagarna. Då lade dom om alltihop. Dom behövde inte avskeda någon. Alla barntimmeledare och med mera, fanns kvar, men de lade ner allting och satsade hela personalresursen på söndagsgudstjänsten och dels så redan genom att dom var så många och hade med sig sina närmaste, så fick dom kyrkan fylld på en gång, sedan höll dom kvar det och då visade det sig ganska snart att då tyckte människorna att det var roligt, de satt trångt. Det var bra med sången och allting sådant. Så att de liksom väckte hela samhället där. Dom engagerade folk, så att olika företag hade sina söndagar när dom läste texter och liknande. Det förslaget har jag hört här i församlingen också, en kyrkovärd som föreslog att, varför går man inte ut till företagarna, han hade inte hört talas om det här i Småland. Så att det är någonting som kommer här och där, i kyrkan, på olika håll alldeles oberoende av varandra. Efter ett tag så finns det väl alltid någon som säger att vi skulle väl ha haft något barnarbete, då finns det ju en barntimmeledare, man tar inte ifrån denne sitt jobb, men barntimmeledaren blir den som kanske organiserar det hela men har plötsligt frivilliga medarbetare. Det ställer krav på oss som jobbar, för vi kan känna oss lite undanskuffade kanske från våra specialområden. Men i Döderhult har dom fått det där att fungera och det har fungerat nu i många år. Sedan kan det hända att det även där kommer att tyna av, men det är ju dynamik. Någonting sådant skulle jag vilja också. Här finns det otroliga resurser. Kort sagt, förändringen är bättre gudstjänster, och det kan jag bara göra, om jag blir frikopplad från att ha så många gudstjänster. Dåligt förberedda gudstjänster undergräver alltihop. Jag känner att det är för mycket och att det är ineffektivt. Att bara för traditionens skull hålla på med passionsandakter tillexempel. När vi vet från början att det inte kommer några besökare. Varför ska man lägga ner en massa jobb på det. Varför ska kantorerna behöva åka miltals, för att sitta och spela när det inte kommer några människor. Och dom få som kommer, dom går nästan av plikt. Då är det någonting som är alldeles fel. För det är sådan dramatik egentligen i det som ingår i passionsandakterna, så att gjordes det på rätt sätt, med engagerade medarbetare, så skulle man kanske utföra gudstjänsten med just dramatik. Det kanske är det man ska satsa på. Man ska satsa på det som kyrkan har alltså, drama. Det fungerar bra för dom som orkar och vågar. Här i församlingen så gör dom det för skolbarnen, fjärdeklassarna tror jag, och då är vaktmästarna utstyrda till romerska soldater och kvinnorna har sjalar och liknande rekvisita. Vi gör ett spel och det är ju precis det vi borde göra även för de vuxna. Barnen är väldigt tagna av det, de sitter kring bordet och delar brödet och så vidare. Tyvärr vågar dom inte, det förs på tal tydligen varje år, men det händer inte. Sådant fungerar i katolska länder och då är det folkfest. Men det går inte här, för vi har ingen tradition för det, den har blivit förstörd.

Vad anser du att kyrkan borde göra för att ha möjligheten att behålla eller till och med knyta till sig fler medlemmar?

Människorna måste känna att vi de blir tagna på allvar. Samtalsgrupper tror jag är en bra lösning. Samt mycket av det vi talat om tidigare.


Fria ord!


--------


Bilaga 3

Intervju med kyrkoherden i X - församling den 26 juni 2001


Hur ser medlemsantalet ut för församlingen - ökning, minskning eller oförändrat, under de sista fem åren?


Ja! vi har ju haft under de sista fem åren, och då tänker jag på hela församlingen. Församlingen sammanfaller ju med kommungränsen. Vi har haft en del utträden, men det är ju två speciella affärer. Dels då den uppmärksamhet vi fick då en företrädare fick avgå, då begärde en del utträde. Och så i och med relationsförändringen till staten 1999. Men ändock icke mer än, nu ska vi se… om man tittar under fem års tid. Om jag tar mellan tummen och pekfingret då, så är det väl hundra som har lämnat kyrkan. Sen kommer ju många till. Alla barn vi döper kommer till och en och annan inflyttad. Vi har en hög dopfrekvens här, den ligger någon stans mellan åttio och nittio procent av alla nyfödda barn. Det är ju intressant att se om man tittar på antalet tillhöriga i kommunen, så tror jag, att det är någonstans kring nittiotvå komma tre procent av innevånarna som tillhör Svenska kyrkan. Och det är högt.


Är det främst aktiva eller passiva medlemmar som begär utträde?


En och annan som varit aktiv i missionsförbundet har klivit ur på uppmaningen av samfundet missionsförbundet att de skulle ta ställning. Men inte så att det… vad är egentligen passiv och aktiv medlem? Det ser så olika ut i olika skeden av livet. Man gifter och så, det kanske man gör i kyrkan också är man med om dopet och så är barnen små och man är med i kyrkis och barntimmarna och åren går och det kan väl kanske vara långt emellan. Jag tror att det är så att när man ser ett utträde ur kyrkan och tar emot det så, klart man tittar på när de är födda och så och då visar det sig att det är olika åldrar, så för våran del har vi inte hittat någonting speciellt. Men man kan väl säga att inte är de som är aktiva som träder ut, utan det är tvärtom alltså.


Vilken roll anser du att kyrkan ska ha, idag och i framtiden?


Ja alltså! jag vill väl påstå så här och det försöker vi jobba för, och det känner jag att jag är buren av den visionen att kyrkan för det första är en del av samhället. Vi kallar det också att leva i världen, inte av världen. Jag tror att det är viktigt att se dom olika mötesplatserna, en mötesplats är kyrkorummet, men vi har mängder av andra mötesplatser i samhället i vardagen. Jag tror det är jätteviktigt att jobba för att också kyrkan ska kunna vara på bortaplan. Det har jag ju själv också erfarenhet av innan jag kom hit. Då arbetade jag med företag och arbetsplatser och relation till polisen. Och det handlar ju om att bygga kontakter och det vill jag ju påstå att det har vi här i församlingen, fast vi hinner inte göra det vi vill utav alla kontakter vi har. Nu förstärker vi organisationen så att från och med augusti så ska vi kunna ta vara på det. Men det tror jag är jätteviktigt alltså att… vi ska vara både salt och ljus ute i samhället, vi ska ju stå för någonting också. Jag tycker att finnas med i samhällslivet. Ta exemplet på en arbetsplats eller i ett företag, att vi finns närvarande där, inte som någons representant, utan någon som finns och som kan lyssna. Bygger vi upp relationer, kontaktnät, då blir det naturligt att fråga efter kyrkan när det behövs. Det är förtroende. Vi har ju fyra dimensioner vi ska arbeta efter nu, så att säga, i den nya kyrkan. Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Fyra dimensioner som går i varandra och det ska prägla vår verksamhet. Då kan det vara olika storlekar beroende på vilket område. Vi har ju en uppgift att föra ut evangelium i byn. Men det kan ju se olika ut, och när vi finns ute i samhället så är det ju inte direkt för att missionera. Utan det är för att möta människorna där de befinner sig.

Vad kan församlingen erbjuda människorna idag?


Grunden och basen i livet är ju gudstjänstlivet, jag menar, utan gudstjänstlivet dör ju inte bara församlingen utan även kyrkan. Men gudstjänstlivet är ju inte lika med söndagarna, utan det finns ju många andra olika saker. Vi har ju alltså då en dagverksamhet som börjar med musik-lek från noll till fyra år. Och sedan är det kyrkans barntimmar mellan fyra och sex. Och sedan har vi miniminiorer mellan sex och sju år. Miniorer mellan åtta och nio år. Ansgarsjuniorer tio, elva och tolv och sedan så kommer konfirmanderna. Diakonin det är ju en kärlekstjänst vi gör, med ett liv i tystnad inom vård och på de olika institutionerna, i samarbete med hemtjänsten, hälsocentralerna och individ och familjeomsorg - IFO. Där har vi också ett nära samarbete och med polisen också. Vi finns ute i samhället i allra högsta grad och än mer kommer det att bli. Sedan har vi Ceciliakören, ungdomskören och kyrkokören.


Ser du någon förändring inom kyrkans arbete som du skulle vilja genomföra?


Vi är ju inne i ett större förändringsarbete här. Jag är buren av en vision som säger att vi ska se mötesplatsen, se möjligheten och så se Kristusmönstret, och att kunna använda det på något sätt. Och det är ju det vi arbetar för. Jag tror att inte förrän vi möter människan precis där han själv befinner sig, så kan vi så att säga, också bära frukten. Fördjupa kontakten mot kyrkan. Sedan är det viktigt för oss att inte vara så prestationsinriktade. Kyrkan är ju inte bara vad vi gör, utan kyrkan är kanske också ännu mer vad vi är. Och där tror jag det är någonting som vi kan vila i och förtydliga. Att vi också finns, att kyrkan är någonting. I första hand handlar det inte om resultaten, att vi måste göra en massa saker. Vi ska nå våra egna syften att så många som möjligt kommer till gudstjänsten och så vidare. Men jag tror att vi som kyrka också smittas av prestationskraven. Att göra istället för att vara. Samtidigt är det bara att konstatera, att vi står ju för någonting. Vårt arbete, det går inte att kvantifiera. Vi får leva med det också att vi kan ju inte alltid se resultaten, utan vi får vila i det att vi kan bidra med någonting som kan betyda att en människa kanske långt fram i tiden kan bära frukt av det vi står för.

Vad anser du att kyrkan borde göra för att ha möjligheten att behålla eller till och med knyta till sig ännu fler medlemmar?


Vi i vår församling har så många kontakter, vi har precis så många kontakter som vi behöver. Dörrarna här är öppna. Man väntar många gånger på att vi ska komma och att vi ska fördjupa samarbetet. Så för oss är mer problematiken, hur ska vi kunna ta till vara på allt. Så ser det ut. Jag kan inte se, åtminstone inte med den syn vi står för här, någon krock mellan samhälle och kyrka, i vårt uppdrag som kyrka. Tvärtom. Men visst gäller det för oss att vara lyhörda och möta människor där dom står. Men jag tror samtidigt också att vara väldigt tydliga. Jag tänker i det andliga sökandet som finns hos människor. Du vet de här frågorna, varför finns jag till och vad är meningen med livet? och vad är meningen i livet? det gäller att vara öppen där och kunna lyssna. Men sedan är det ju också tanken att vi behöver vara tydliga i vad en kristen tolkning innebär. Vi börjar nu också att bygga om vapenhuset, det ska stå färdigt i oktober. Där kommer vi bland annat att bygga ett rum för livsfrågor och samtal, där människor kan slinka in från gatan och vet att vissa dagar och vissa tider finns här någon att samtala med. Det finns någon som lyssnar. Där har vi ett uppdrag som kyrkan också har.


Fria ord!


(Jag frågar när det är flest människor i kyrkan) Det går inte att komma ifrån att, de tillfällen på året då det samlas i särklass mest folk är julnatten. Julnattens musikgudstjänster, det är julkonserter och det är skolavslutningar, det kan man säga är dom tillfällen då kyrkan är fullsatt. I särklass julnatten, då sätter vi ut extra stolar, då har vi mellan sex och sjuhundra besökare i kyrkan. (Jag frågar när det är det minst människor i kyrkan?) Ja! det är lite svårt att svara på det, alltså om man ska titta på kyrksamheten i vår församling, då handlar det om fyra kyrkor. Men om vi koncentrerar oss till den centrala kyrkan, så är det väl så här att dom, ja! jag vet inte om jag kan plocka ut dom direkt, de tillfällen som samlar minst folk. Det kanske är dom här gråa söndagarna och då vi har gudstjänster klockan elva, att dom gångerna är det ju mindre folk. Men det är frågan hur man ska se det, vi har ganska så god kyrksamhet om man tittar på genomsnitt. Om man tittar på besök vid gudstjänsterna och delar det i antalet gudstjänster så ser man ett genomsnitt och det ser faktiskt ganska så bra ut. Då kan man ju säga så här att, ja men man kan inte ta genomsnittet. Någonstans måste man ju ändå göra det. Ibland är det lite folk i kyrkan och ibland är den fylld. Om man ser till gudstjänsterna, de som samlar mest, det är temagudstjänsterna med speciella inslag. Vi hade härförleden en temagudstjänst ”i Guds vind,” en kontraktsgudstjänst, då vi firade nattvard också. Då var det kanske fyra hundra personer i kyrkan. Så att det ser väldigt olika ut. Men jag tror att då det är mindre folk i kyrkan, det är dom här gråa söndagarna då vi har gudstjänster där det inte händer så mycket.

(Jag frågar vilka åldersgrupper som är mest närvarande i kyrkbänkarna) Du, det beror på. Familjegudstjänst, då vi har gudstjänster för små och stora och det kanske är tvåhundrafemtio personer i kyrkan, ja då är det ju familjerna som dominerar och då är det mycket barn och så här, medan det dom vanliga söndagarna är det ju den övre medelåldern, så det är ju bara att konstatera. Varför människor i trettio till femtiofemårs åldern uteblir, tror jag beror på att livet ser olika ut, under olika tider i livet. För just där mellan trettio och fyrtio år, då har man familj och barn och aktiviteter, det är mycket som drar. Vi håller på att försöka hitta formerna, vilka tider på helgen som är mest lämpad för familj, för jag tror att det är frågan om det också, att gå till mötes och fråga efter behov.


Bilaga 4

Intervju med ”Klas” den 28/6 2001


Presentation

Man, elektriker, 47 år.


Är du medlem i Svenska kyrkan - om du svarar ja, passiv eller aktiv medlem? Om du svarar nej, varför har du bestämt dig för utträde?

Nej. Jag har utträtt på grund av lite olika anledningar. Dels hur dom behandlar sina kvinnliga präster. Också den är här synoden med sina idéer. Det var en liten grupp i svenska kyrkan av äldre gubbar. Jag tror de kallas synoden, det här är något år sedan, som gick ihop och sade att… det stod i bibeln att man skulle inte ha kvinnliga präster. Och det tycker jag är så fel. Ja! det var lite turer där då som jag kände att det här vill jag inte vara med på. Jag bryr mig inte om det är en kvinna eller man, utan det är det viktiga att det är en bra medmänniska. Det var anledningen till att jag gick ur. Jag känner att jag vill inte vara med och betala till det där, dom betedde sig inte andligt, om man säger.

Vilka behov i samhället anser du att Svenska kyrkan ska uppfylla och anser du att kyrkan uppfyller dessa?


Jag tycker ändå att kyrkan ska finnas, därför att det är ju många som finner ro och harmoni i kyrkan, det är många som använder kyrkan. Allra helst i kriser eller större olyckor så finner man en tröst där. Det andliga har alltid funnits, sedan urfolkens tider. Det är ett behov som måste mättas på något sätt. Så tron är viktig för människorna, men jag själv har en vidare tro, jag vill inte begränsa mig till en religion. Kyrkan uppfyller behovet för dom som söker sig till den. Det är ju väldigt många som mår bra av den, tror jag i alla fall.

Vad anser du att kyrkan borde göra för att ha möjligheten att behålla eller kanske till och med locka till sig fler medlemmar?


Att uppfylla mina behov är nog svårt i och med att min andlighet går över alla religionsgränser. Jag känner att Svenska kyrkan är en för smal sektor för mig. .. ja, vad dom skulle ha gjort. Svenska kyrkan måste nog vara mer öppen och inte hålla fast vid de omskrivningar som tidigare gjorts i bibeln, efter de styrandes behov. Grundbudskapet är ju rätt, jag menar ”tio Guds budord”. Ingen kan påstå att det är fel. Jag tycker inte om alla de här tillskrivningarna. Jag vill i sådana fall gå tillbaka till kärnan på något vis. Försöka få bort alla dom här tillrättaläggningarna.

Fria ord!

Jag tycker att Svenska kyrkan ska försöka vara mer öppen, för att egentligen är ju i grund och botten alla religioner lika i grundbudskapet. Jag tror att alla människor känner längst in på något vis vad som är rätt eller fel, även den värsta brottsling känner nog att det här är inte riktigt rätt. Jag tog beslutet om utträde då det var det här med kvinnliga präster. Jag kände ju lite före, jag kanske har blivit påverkad av min far, men jag tror inte det. Han gick ju ur också, det kanske var då man började fundera över varför han gjorde så. För att förut har man ju inte tänkt på det, man har ju bara varit med. Egentligen tycker jag själv om att gå i kyrkan, jag går gärna på en gudstjänst. Jag brukar då sitta och lyssna på vad prästen har att säga, och många gånger tycker jag att det han predikar är både intressant och tänkvärt. Så därför ser jag mig inte själv som anti på något vis. Men jag vill i alla fall ha ett mer globalt, harmoni med alla egentligen och det tyckte jag inte dom hade då när man så där hårt gick in just mot dom här kvinnliga prästerna. Och även så mot våran egen kyrkoherde här i församlingen. Kyrkoherden som var en bra medmänniska, han fick säkert många människor att känna sig lite bättre. Det var toppstyrningen, organisationen som skrämde mig. Jag tycker inte att Svenska kyrkan tillåter människor att tänka fritt. Jag tänker bl a på den här kyrkoherden i församlingen som fick avgå. Han hade placerat ut en del livsåskådningslitteratur i kyrkan. Vad skulle det spela för roll om det låg lite information om hinduism och buddhism där? Jag förstår inte det. Gör det någonting? Då tycker jag att Svenska kyrkan har ett alltför smalt regelsystem. Jag tror inte att det här var Jesus tankar. Absolut inte, utan det här är kvarlevor av de omskrivningar som gjorts av de historiska kyrkofäderna, för att använda religionen som medel att hålla folket i schack. Och det är väl det man måste komma bort ifrån, då tror jag tillströmningen till kyrkan ökar. Om organisationen var mer öppen så skulle jag kunna tänka mig att gå med igen, för jag har ingenting emot, det är inte pengarna, men jag kände att jag ville inte vara med att betala just det här som dom beter sig. det känns så fel och då tyckte jag att jag går ur. Sedan gick ju hela familjen ur, men det är ju ingenting som, för jag visste inte ens att våra barn ville det då. Det är klart att man kanske har påverkat dom i och med att man har pratat om det, men jag har inte försökt att påverka dom, det har jag inte.


Bilaga 5

Intervju med ”Lena” den 2 juli 2001


Presentation


Kvinna, 39 år, lärare


Är du medlem i Svenska kyrkan – om du svarar ja, passiv eller aktiv medlem? Om du svarar nej, varför har du beslutat dig för utträde?


Jag funderar på att gå ur kyrkan. Ett skäl är pengarna, jag är inte intresserad av att ge kyrkan pengar. Jag tycker att kyrkan har så mycket pengar ändå, varför ska jag stå och betala till dom för. Jag tycker inte att jag få någonting för dom pengarna. Jag tycker inte att kyrkan är nå rolig att gå till. Jag vet inte hur det fungerar det här med begravningsplatser och sådant? Nej, jag är inte döpt eller någonting heller och inte konfirmerad. Jag har ingen religiös bakgrund i min familj. Jag är nog den som är mest religiös i min familj, men jag har inget intresse av kyrkan, så där heller.

Vilka behov i samhället anser du Svenska kyrkan ska uppfylla? Anser du att kyrkan uppfyller dessa?


Om kyrkan skulle ha tillfredsställt mig. Då skulle kyrkan ha varit mer öppen, den skulle

ha varit mer som dom här amerikanska frikyrkorna, dit folk går och där man umgås och lättsammare på något vis. Det ska vara öppet för alla, jag tycker att det är för stelt. Jag gillar inte det här med kvinnoprästmotståndare tillexempel, och dom finns ju i Svenska kyrkan, frikyrkorna är ju mycket bättre på det viset. Över huvud taget det här, jag vet inte, dubbelmoralen och skenheligheten, har jag svårt för. Inte alla, man ska inte dra alla över en kam. Det finns ju många som arbetar inom Svenska kyrkan som gör ett jättebra jobb. Men på det stora hela så tycker jag att, dom har haft för stor makt och för stort inflytande och dom inbillar sig att dom är något. Och det är dom inte, utan dom ska liksom vara något för dom som behöver, det ska inte vara det här översitteriet. Men säkert så uppfyller dom behov för andra, ta tillexempel det här med uppsökande verksamhet, med diakonissorna och det här, åker hem till folk som är ensam som ingen besöker och hjälper till att handla när folk har brutit benet och sådant. Och det är ju fantastiskt, det är ju jättebra. Det är så jag ser att det ska vara. När inte vanligt folk har förstånd att ställa upp, så ska dom kunna finnas där, då fyller man ett bra behov. Men det ska inte vara heller det här att man inte ska tycka att man kan gå in i kyrkan om man inte är ordentligt klädd, till exempel. Dit ska man kunna gå när man vill, när man har ett behov.

Vad anser du att Kyrkan borde göra för att ha möjligheten att behålla eller kanske till och med locka till sig flera medlemmar?


Jag tänker på det här med öppenheten. Det här med homosexualiteten till exempel, det är ju inte accepterat hos vissa inom kyrkan. Jag menar, då ligger man flera hundra år tillbaka i tiden redan där. Nu är man så upplyst, så nu kan man inte längre skylla på botbara sjukdomar. Det kanske gick förr, när man blundade för fakta, och lika det här med jämlikheten mellan män och kvinnor. Det är så mycket som är konservativt inom Svenska kyrkan.

Fria ord!


Ja, ta det här med den här hierarkin som kyrkan står för. Ett bra exempel är väl då kyrkoherden i församlingen som fick avgå på grund av att han var intresserad även av andra religioner. Det betyder ju inte att han ”trodde” på andra religioner, utan mer att han var intresserad av hur andra människor tänker. Men det går inte att tänka annorlunda än biskopen. Jag tycker att det är skenheligt att man inte får yttra sig som präst om man inte håller med den högre massan i hierarkin, det är fel. Om jag inte duger som jag är, för det är ju det som de går ut och förespråkar, om jag inte får ha andra åsikter än vad dom har, om jag inte får tycka annorlunda om jag inte får vara annorlunda. Då är inte den kyrkan öppen för alla, det är ju så. Själva kyrkorummet som historiskt kulturarv är bra. Jag trivs alltid i kyrkan, jag trivs faktiskt i kyrkan. Det är många som tycker att det är för stort och pråligt och tungt, men jag tycker tvärtom, jag tycker att det känns liksom avslappnat på något vis. I vår kyrka tycker jag om altarbilden till exempel. Jag sitter alltid och tittar på den. Det är synd att det är så stelt, nu ska vi stå upp! Oj, ska vi stå nu? Och nu ska vi sitta. Oj, ska vi sitta nu? Ohh, vad skämmigt, jag glömde bort att vi skulle stå. Man får inte applådera, kom ihåg nu, inga applåder. Om kyrkan hade haft större öppenhet. Frikyrkan ligger långt före där, men sedan finns det ju frikyrkor som är helt ute i pepparn vad gäller åsikter, inställning och tro och sånt. Men jag har liksom fått en känsla för att man är mer öppen för vad som är annorlunda där.

Bilaga 6

Intervju med ”Sara” den 28 juli 2001


Presentation


Kvinna, medielärare, 35 år.


Är du medlem i Svenska kyrkan – om du svarar ja, passiv eller aktiv medlem? Om du svarar nej, varför har du beslutat dig för utträde?


Ja, jag är medlem i svenska kyrkan, passiv medlem.


Vilka behov i samhället anser du att Svenska kyrkan ska uppfylla? Anser du att kyrkan uppfyller dessa?


Vad jag kan se för det första, det är behovet av att människor vill döpa sina barn, gifta sig och att begrava sina döda. Och det behovet uppfyller de ju. Det är det behovet som man märker av i alla fall i min ålder, och det är dom gångerna som jag själv går i kyrkan. Men sedan så tror jag att det finns ett annat behov också, men det är väldigt få som har det behovet. Jag tror att det är flest gamla personer som har behovet att gå till kyrkan för att känna frid och höra prästen på söndagarna, enligt den tro som de har och lever kvar i dom. Jag tror inte att det finns hos oss som är lite yngre. Så det behovet uppfyller kyrkan också hos dom äldre.

Om jag ska prata utifrån min egen situation då jag använt kyrkan , så har jag döpt mitt barn och gift mig och begravt mina släktingar och vänner, så är det på ett speciellt sätt. Det är klart att dom gör det dom ska, dom får det ju gjort, dom döper barn och dom viger människor och dom begraver människor, men det är väldigt allvarligt, möjligtvis att vigslar kan vara lite gladare, men dop som jag har varit på är alltid så allvarliga. Det känns så väldigt högtidligt, när man kommer in i kyrkan så blir man högtidlig själv, beroende på att det är en sådan atmosfär där. Men det kan jag tycka ett det är helt okej också. Behovet av att använda kyrkan vid sådana här tillfällen det uppfyller dom naturligtvis. Man söker sig dit själv då och det gör man också på söndagarna om man är aktivt religiös. De som går i kyrkan på söndagarna, jag tror att dom får ett behov uppfyllt. Men om man tänker på att det finns andra människor som skulle vilja ha sitt behov uppfyllt, så tror jag inte att svenska kyrkan uppfyller det. Inte bland yngre personer, som jag själv till exempel, så går ju inte jag till kyrkan för att få tröst utan jag går till släktingar och vänner och får tröst. Hellre än att söka tröst hos kyrkan. Jag tror nog att kyrkan skulle kunna göra en större del i sin verksamhet, att människor kan gå till kyrkan för samtalet och tröst. Men sedan tror jag också, ja just för min del så behövs det inte, för jag har andra närstående att prata med. Men sedan beror det nog på vad det är för präst, helt enkelt. Om den prästen känns som om det var någon jag skulle kunna sätta mig och prata med, då skulle jag nog kunna göra det. Men då ska han vara väldigt öppen som person och inte, ja… han ska nog inte vara allt för mycket bunden kring Gud som fenomen utan mera som människa liksom, jag vill inte som person bli pådyvlad Gud liksom, därför att jag har inte den rätta tron.


Vad anser du att kyrkan borde göra för att ha möjligheten att behålla eller kanske till och med locka till sig fler medlemmar?


Jag tror att kyrkan borde vara lite mer upplättad liksom, att det inte är så otroligt högtravande och högtidligt, man vet inte ens om man får klappa händerna i kyrkan när man är på konsert. Dom har ju konserter. Men man vet inte om man får klappa händerna, därför att det är så himla högtidligt. Det är väl en sak, men sen också att man inte har kanske.. jag vet inte om det är talet liksom också, som prästen gör. Om det också är så där otroligt högtravande så känner man inte riktigt sig hemma. Man känner sig ju inte hemma i sådant där, därför att vi tänker inte… jag tycker inte att vi tänker så idag. Jag tror att den moderna människan tänker inte på Gud i första hand när man ska finna kraft. Utan man tänker på sig själv och sitt inre mera, och kanske man kunde väva in det på något sätt då. Att man blir lite mer utåtagerade mot människan kanske, istället för att man hela tiden ska dra in Gud i det… Ha ha ha ha, det måste man ju göra när det är kyrkan. Själva kyrkorummet i sig tycker jag är helt okej. Jag själv kan gå in i kyrkan och sätta mig och få tröst, utan präst, utav bara rummet i sig. Och varför måste man gå till kyrkan just på söndagar. Jag tror att vi nutidsmänniskor har varken tid, lust eller ork och gå just på söndagar. Man skulle kunna gå dit vilken dag som helst, för att få det där behovet uppfyllt, om man har behovet av det. På söndagar klockan elva, då kanske man sover för att man har jobbat så hårt hela veckan. Eller för att man har varit ut och festat, för det gör man ju ibland, ja, det spelat liksom ingen roll. För det är också en sådan där grej. Vi lever ju på ett helt annat sätt än förr. Och då kanske man behöver kyrkan mer på tisdag morgon än på söndag förmiddag. Jag tror att den religiösa tron har försvunnit väldigt mycket, fast dom flesta när man frågar folk så brukar dom ju säga att dom tror på någonting. Och det har ju också blivit liksom, i och med att folk lämnar svenska kyrkan så mycket som man gör idag, går man inte ur så har man lämnat den i alla fall, rent praktiskt sådär. Så söker man någonting annat, så därför har andra rörelser blivit mycket starkare, sådana som man inte tycker är så högtravande och högtidliga, ja.. som kanske tittar på människan mer och människans inre, att man är en stark person själv. Att det är inte Gud som skapar mitt liv, utan jag skapar mitt liv själv. Det är ju i ett sådant samhälle vi lever i väldigt mycket.


Fria ord!


Jag vill ändå inte gå ur kyrkan därför att, tänkt tanken det är klart man tänkt tanken, så att undrar om man skulle gå ur, för man har ju hört att andra människor gör det. Men nej, har jag tänkt sedan, därför att jag vill nog vara med där ändå, för att det känns bra på något vis att man är med där. Jag vet inte varför, eller det måste ju vara någon slags tro på kristendomen ändå, att det är tro på kristendomen i sig liksom och att jag vill kunna använda kyrkan som min, var jag än bor. Och att jag kan gå döpa mina barn där och att jag kan gifta mig där och att jag kan begravas där, det tycker jag känns bra, utan att behöva tänka nå vidare på det. Och sedan, jag tycker om att vara i kyrkan väldigt mycket. Även om jag är där väldigt sällan så tycker jag om att gå in i kyrkan och bara sätta mig och känna av atmosfären och få styrka, för det tycker jag att man får där. Nej, jag går inte ur, utan jag tycker nog att kyrkan ska finnas.


� Dagens Nyheter (2001-05-17)


� Aftonbladet (2001-07-11)


� VeckoRevyn (2001-07-05)


� Expressen (2001-07-12)


� Dagens Nyheter (2001-05-17)


� Gustafsson, Göran (2000) s. 230f


� Gustafsson, Göran (2000) s. 233f


� Thalén, Peder (1994) s. 147


� Thalén, Peder (1994)


� Svenska Akademiens ordlista (1986)


� 1997 anklagades från vissa håll i församlingen, den dåvarande kyrkoherden, att han var alltför tillmötesgående inför det nya New Age tänkandet. Händelsen väckte höga diskussioner och det slutade med att den ifrågasatta kyrkoherden fick lämna sitt ämbete. Många människor ansåg att domkapitel och biskopsagerande var fel och visade sitt missnöje genom att träda ur Svenska kyrkan


� Se bilaga 1, Antal utträden ur Svenska kyrkan


� Gustafsson, Göran (2000) s. 55


� Anm: Med huvudgudstjänst menas alla gudstjänster förutom de gudstjänster som ingår i dop, vigsel och begravning.


� Gustafsson, Göran (2000) s. 56


� Anm: konfirmationsåldern ändrades runt 1980 från 14 till 15 år


� Gustafsson, Göran (2000) s. 63


� Ibid. s. 58


� Anm: Begreppet musikgudstjänster innefattar, kyrkokonserter, musikandakter m m, där det musikaliska inslaget utgjort det huvudsakliga innehållet och som har haft karaktären av gudstjänst.


� Gustafsson, Göran (2000) s. 64


� Olofsson, Folke T (1995) s. 86


� Ibid. s. 87


� Brohed, Ingemar (mfl) (1997) kap. 1


� Hedenborg, Susanna. Johansson, Alf W. Melin, Jan. (1997) s. 196


� Edqvist, Gunnar (mfl) (1996). s 64.


� Med religiös socialisation menas de religiösa vanor som individen införlivats genom hemmet eller annan närstående miljö.


� Gustafsson, Göran (2000) s. 51


� Ibid. s. 45-52


� Ibid. s. 70


� Gustafsson, Göran (2000) s. 37f


� Hedenborg, Susanna. Johansson, Alf W. Melin, Jan (1997) s. 263-267


� Gustafsson, Harald (1997) s. 269


� Gustafsson, Göran (2000) s. 38


� Brohed, Ingemar (mfl) (1997) s. 30


� Brohed, Ingemar (mfl) (1997) s. 66


� Olofsson, Folke T (1995) s. 102f


� Ibid. s. 52f


� Anm: Från och med år 2001, står det tryckt på deklarationsblanketten hur mycket den som tillhör Svenska kyrkan ska betala i kyrko- och begravningsavgift. Tidigare var det inte så, den ingick då i kommunalskatten. Man betalade utan att märka det. Eftersom avgiften nu tydliggörs genom detta så är det möjligt att fler människor tar beslutet att de inte vill betala för någonting de inte efterlever och tror på.
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