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1. Inledning 

Min mormor har berättat för mig att när hon var liten döpte man utan att tveka varenda nyfödd 

bebis i kyrkan, senare blev var och en av dessa bebisar som sprittande tonåringar även där 

konfirmerade och naturligtvis som vuxna också vigda och tillsist begravda. Man bad bordsbön, 

skolbön, kvällsbön, tacksägelsebön och gick i kyrkan åtminstone varje söndag. Att vara och 

leva som kristen var en självklarhet och kyrkan hade en naturlig del i människans liv. Att 

tillhöra den och dess gemenskap från och med det att man föddes tills det man dog var en o-

ifrågasagd sak i de allra flesta svenskars liv, dels för att det inte fanns speciellt många andra 

accepterade alternativ men också för att det var helt enkelt bara så det var, så som det alltid 

hade varit och så som det alltid skulle förbli. Trodde min mormor ja… 

Idag lever vi i ett Sverige som ser helt annorlunda ut. Svenska kyrkan lever inte längre i 

symbios med staten1 och har inte samma beslutande- och bestämmanderätt över våra liv och 

varken att döpas, konfirmeras, vigas eller ens begravas i kyrkan är det enda eller för alla 

självklara valet längre. Människan har blivit fri att välja själv och kanske väljer man att som 

förr äta hela kakan, kanske väljer man att bara ta en slick och smaka lite, eller kanske väljer 

man att inte smaka alls. Dagens samhälle erbjuder ett dignande smörgåsbord av andra 

alternativ såsom namngivningskalas, bar/bat mitsva, fylla-moppe-kalas, statshus-vigsel, Las 

Vegas-bröllop i Elvisstil eller att få sin aska spridd för vinden vid lantstället för den som hellre 

vill välja något annat. Världen har vidgats och kristendomen har kommit att bli en av många 

religioner och livsåskådningar som finns representerade i vårt land. 

Kanske skulle man kunna tro att den svenska kyrkan inte får några nya medlemmar alls och 

helt och hållet håller på att utarmas nu när det nu finns så mycket annat nytt, spännande, 

främmande och exotiskt att välja på. Men fakta från deras hemsida visar att svenska kyrkan har 

idag ca. 6,9 miljoner medlemmar och år 2005-2006 fick man 5411 helt nya vuxna 

medlemmar.2 Den här uppsatsen kommer att handla om dem, de som i vuxen ålder av egen 

vilja söker sig till kristendomen och blir medlemmar i svenska kyrkan. De som tidigare varit 

icke-troende, eller åtminstone inte medlemmar tidigare och som till synes helt plötsligt nu gör 

ett aktivt och medvetet val att gå med i kyrkan och nu börja tro. 

 

                                                 
1 Sedan 1 januari 2000 är Svenska kyrkan inte längre statskyrka, inga kyrkliga organ är längre statliga eller 
kommunala myndigheter. www.svenskakyrkan.se. 
2 Statistik från svenska kyrkans hemsida, www.svenskakyrkan.se/statistik. 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att studera den vuxna individens självvalda religiositet och 

beskriva och förmedla den så som den upplevs för den troende själv. Jag vill veta vem 

denna människa är som aktivt i vuxen ålder söker sig till religionen, och också när, hur och 

varför. Mitt mål är vidare att, om möjligt, hitta, urskilja och beskriva likartade mönster och 

allmängiltiga strukturer. 

Mina frågeställningar är av didaktisk karaktär och består av fyra huvudfrågor med 

tillhörande underfrågor: 

• Vem? Yrke, ålder? 

• När? När i livet inträffar detta? Efter någon speciell händelse? Vid någon speciell 

tidpunkt? 

• Hur? Hur gick det till? 

• Varför? Varför sökte sig personen till just kristendomen? Fanns det tidigare andra 

alternativ? Vad för något speciellt tillför kristendomen? 

 

2.1 Begreppsprecisering 

Den religion jag hädanefter kommer att undersöka, hänvisa till och tala om i denna uppsats 

är Kristendomen, Svenska kyrkan, Sverige. 

Med begreppet vuxen syftar jag på en individ med ålder överstigandes 15 år. Denna ålder 

har jag valt för att det är vid den åldern man vanligen konfirmerar sig i Sverige. 

Med begreppet religiös syftar jag i denna uppsats på troende kristen, medlem i Svenska 

kyrkan. 

 

2.2 Ämnesavgränsningar 

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att begränsa mitt undersökningsområde 

till att omfatta studier kring och undersökning av den troende och/eller religiösa 

människan, som sökt sig till kristendomen och blivit medlem i svenska kyrkan i vuxen 

ålder. Den troende människan och hennes värld har jag valt att undersöka via litteratur, via 

perspektivet från en präst inom svenska kyrkan samt via perspektivet från aktiva och 

troende medlemmar i svenska kyrkan som sökt sig dit i vuxen ålder. Anledningen till mina 

avgränsningar var att jag ville ha både det yrkesmässiga insider-perspektiv som en präst 

kan representera och det personliga insider-perspektiv som den vuxna, troende medlemmen 

själv representerar. Det jag hoppas och önskar uppnå med mina avgränsningar är att ge en 
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så hel, meningsfull och korrekt bild av hur den troendes värld ter sig för den troende som 

möjligt. 

 

3. Material 

Uppsatsen är materialmässigt uppdelad i två delar. Den första delen består av en kortare 

beskrivning av och diskussion kring litteratur och annat material jag studerat under detta 

uppsatsarbete. Som huvud-metodbok har jag använt mig av Grundbok i forskningsmetodik 

skriven av Runa Patel. Den övriga delen av litteraturen består främst av böcker 

innehållandes berättelser om och direkt ur livet, de behandlar ämnen som vuxentro och att 

hitta och leva med Gud. En del av litteraturen är skriven av människor som själva i vuxen 

ålder sökt och funnit en tro och religiositet, de är mycket personligt skrivna och starkt 

upplevelse- och erfarenhetsbaserade. Det har hjälpt till att sätta tonen för mitt arbete, då det 

jag undersöker och försöker porträttera i mitt arbete är just denna, den högst personliga 

känslan och erfarenheten och människors egna ord av sina egna upplevelser. Litteraturen 

har även hjälpt mig att förbereda mig inför mötet med och analysen av de ”riktiga” svaren i 

min intervju och min enkätundersökning. Via litteraturstudierna har jag funnit och 

tillgodosett mig mycket av de bakgrundskunskaper och det bakgrundsmaterial jag behövt 

samt nödvändiga kunskaper för analysarbetet av min undersökning. Internetstudierna har 

jag främst bedrivit på Svenska kyrkans och Allhelgonakyrkans hemsidor. Där har jag funnit 

fakta, historia och statistik som jag behövt för min egen förståelse och arbetets 

bakgrundsarbete. Den andra delen, vilket utgör själva undersökningen, består av den 

intervju och den enkätundersökning jag utfört. Intervjun är gjord i Sandviken med en före 

detta präst inom Svenska kyrkan. Enkäten skickades i tjugo exemplar till Allhelgona 

kyrkan, Katarina församling i Stockholm och besvarades av nio av deras medlemmar. 

Urvalet av vilka som svarade på enkäten gjordes av de svarande själv, helt utan delaktighet 

eller insyn av mig. Denna kyrka och församling fann jag under mitt förarbete till denna 

uppsats. På grund av svårigheter att finna tillräckligt många personer för en 

tillfredsställande enkätundersökning i Gävleborgsområdet vidgades mina sökvyer till att 

omfatta hela Sverige och då fann jag denna kyrka med flertalet människor som inte bara 

stämde in på mitt undersökningsområde utan också var villiga att hjälpa mig. Jag har inga 

som helst fakta om dessa personer utöver det som de själva valt att skriva i enkäten, men 

jag tar dem för att vara fullgoda representanter för sig själva, sin tro och deras svar för att 

vara absolut möjliga att basera denna undersökning på. Varje människas situation är unik, 

men via har vissa gemensamma erfarenheter och socialt betingade förhållanden. Detta gör 
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att det går att urskilja likartade mönster i människors liv samt att beskriva dessa. Då 

uppgiftslämnarens upplevelse av en faktisk situation är av intresse måste rimligheten 

bedömas i förhållande till upplevelsen i sig. Det vill säga uppgiftslämnarens personliga 

förhållande till den faktiska situationen. I detta fall betraktas uppgiftslämnaren som 

representant för hur individer kan uppleva motsvarande situationer.3 

 

4. Metod 

Forska innebär att på olika sätt förfoga sig kunskap. Beroende på vilken typ av kunskap 

man söker intar forskaren olika forskningsmetoder. Jag har utifrån mitt forskningsproblem 

valt att anamma den hermeneutiska forskningsrollen och bedriva en kvalitativ forskning 

med ett insiderperpektiv baserat på mina egna värderingar och kunskaper. Mitt syfte är att 

skaffa bestående och meningsfull djupkunskap och min ambition är att förstå, analysera 

och förmedla meningsfulla helheter för att lyckas beskriva den troendes värld så som den 

ter sig för den troende själv. Mitt mål är vidare att i denna värld också hitta, urskilja och 

beskriva likartade mönster och allmängiltiga strukturer. 

Hermeneutiken utvecklades för att vetenskapligt behandla människors upplevelser och 

erfarenheter, det centrala i tolkningen är innebörden av mänskliga fenomen för dem själva.4 

Eftersom människor har erfarenheter som kan förmedlas genom språket, kan vi uppnå 

förståelse för varandras och vår egen subjektiva livssituation, på ett sätt som skiljer sig från 

vår upplevelse av naturen. Förståelsen baserar sig nämligen på inlevelse.5 Vi förmedlar vår 

värld, vårt liv, våra upplevelser och känslor via språket. Språket är hela tiden inbegripet i 

den erfarenhet som söker sin förståelse.6 Det finns inget neutralt, värderingsfritt språk. 

Förståelse av denna värld uppnås genom tolkningen, ”dechiffrering” av de upplevelse och 

spår som människor via språket förmedlar.7 De metoder jag har använt mig av under mitt 

uppsatsarbete består av litteraturstudier, studier av information och fakta från Internet, en 

kortare telefon-intervju, en intervju och en enkätundersökning. 

 

Den hermeneutiska forskaren närmar sig sitt forskningsobjekt subjektivt utifrån sin egen 

förförståelse. Förförståelsen blir ett verktyg i tolkningen. Forskaren strävar efter att se och 

förstå helheten i forskningsproblemet och forskaren bör hänge sig med inlevelse och själv 

                                                 
3 Patel, 1987, sid.79. 
4 Patel, 1987, sid.32. 
5 Patel, 1987, sid.32. 
6 Skott, 2004, sid.66. 
7 Patel, 1987, sid 33. 
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bli en del av den verklighet som studeras.8 Jag ville att denna undersökta värld skulle få 

beskriva sig själv med sina egna ord och egna termer och ta sig det uttryck det ville och 

behövde. Jag har bedrivit en kontinuerlig analys av och reflektion kring mitt eget arbete, 

vilket varit i ständig förändring och utveckling. Arbetet har fått styra mig och mina metoder 

och inte tvärt om. Intervjun är gjord med en före detta präst inom Svenska kyrkan med 

syfte att få det yrkesmässiga perspektivet på mina undersökningsfrågor. 

Enkätundersökningen skickades i tjugo exemplar till Allhelgonakyrkan i Stockholm och 

besvarades där av nio av deras medlemmar, som skulle ha sökt sig dit och blivit troende i 

vuxen ålder. Målet med enkätundersökningen var att få det personliga perspektivet på mina 

undersökningsfrågor. Jag valde att göra en enkätundersökning dels för att jag inte hade 

möjlighet att resa till Stockholm och göra intervjuer och dels för att jag ville att de personer 

som svarade skulle få uttrycka sina känslor med sina egna ord. Mina metoder och 

tillvägagångssätt känns rimliga, rätta och helt i enlighet med det material, 

undersökningsämne, undersökningsfrågor och undersökningspersoner jag arbetat med 

under uppsatsens tillblivande. Tolkningsakten innebär ett möte mellan den som tolkar och 

undersökningsmaterialet. Den som tolkar intar en subjektiv forskarroll med utgångspunkt i 

sin egen grundsyn och de värderingar och den förståelse man har om fenomenet i fråga. 

Forskaren använder medvetet sina värderingar i forskningsprocessen och de erfarenheter 

och den kunskap forskaren har utgör dennes förförståelse.9 

 

5. Disposition 

Dispositionen av den resterande delen av den här uppsatsen kommer att bestå av följande 

delar: 

• Ett bakgrundskapitel där jag diskuterar och knyter samman mitt undersökningsämne 

med valda delar av den litteratur jag läst. Här finns också en sammanfattning av 

information om Svenska kyrkan samt en kort presentation av Allhelgonakyrkan och 

Katarina församling i Stockholm, dit min enkätundersökning blev förlagd, 

• innehållande en sammanfattning av telefon-intervju gjord med diakon-assistent vid 

denna kyrka. 

• Den undersökande delen av min uppsats som består av en intervju och en 

enkätundersökning vilka här presenteras återgivna såsom de besvarades i sin helhet. 

                                                 
8 Patel och Davidson, 1994, sid.26. 
9 Skott, 2004, sid.34. 
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• En analysdel där jag analyserar min undersökning, de resultat jag kommit fram till, 

hur väl syftet med uppsatsen har blivit uppnått och om mina undersökningsfrågor 

blivit tillfredsställande besvarade. 

• En diskussionsdel där jag har samlat mina egna tankar, funderingar och åsikter om 

mitt ämne, min undersökning och hela mitt arbete. 

• En sammanfattning i punktform där jag redogör för hela min undersökning och vad 

jag har kommit fram till. 

• En käll- och litteraturlista i alfabetisk ordning. 

• Bilaga 1 och 2 som innehåller intervjufrågorna och enkätundersökningsformuläret. 

 

6. Bakgrund 

Detta arbete som kan liknas vid en resa mot okänt mål har formats och fötts ur min egen 

fascination och nyfikenhet inför det ämne jag valt att undersöka; att bli religiös i vuxen 

ålder. Jag hade inga som helst förkunskaper inom detta område mer än mina egna fördomar 

och förutfattade meningar. Jag antog att något utifrån måste drabba den enskilda människan 

och riktigt skaka om henne, för att man som tidigare icke-religiös plötsligt ska söka sig till 

och anamma religionen och kyrkan. Jag ville med det här arbetet få mina teorier/fördomar 

antingen bekräftade eller avfärdade och jag ville veta mer, lära mig mer och förstå mer. 

Nedan följer en presentation av vad jag funnit för förankring eller koppling mellan mitt 

undersökningsområde och Svenska kyrkan, diskussion kring valda delar av den litteratur 

jag studerat samt en kortare presentation av Allhelgonakyrkan, dit min enkätundersökning 

skickades. 

 

6.1 Svenska kyrkan 

Svenska kyrkan är ett evangelistiskt-lutherskt trossamfund med tidigare ställning som 

statskyrka, nu folkkyrka. Svenska kyrkan består av cirka 2500 församlingar i 13 stift och 

83,5 % av befolkningen är medlemmar.10 

Statistik från Svenska kyrkan visar att 0,9 % eller 59156 vuxna människor valde att gå ur 

och 0.3 % eller 5411 vuxna människor valde att inträda i Svenska kyrkan 2 november 2005 

– 1 november 2006.11Under mitt förarbete och materialinsamlande till denna uppsats fann 

jag vad man kan kalla ”väntan” eller ”förväntan” på att människor mitt i sitt vuxna liv, utan 

att ha blivit drabbade av några yttre omständigheter, ska komma att söka sig till kyrkan och 
                                                 
10 Skog, 2001, sid.29. 
11 Statistik hämtad från Svenska kyrkans hemsida: www.svkyrkan.se. 
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kristendomen.12 Svenska kyrkan antar att vissa av oss i vuxen ålder inom oss kommer att 

känna behov av och en längtan efter att få tillhör något större än oss själv. Kyrkan tror att vi 

med åldern kommer att börja funder kring de existentiella frågorna som; var detta allt? Vad 

är meningen med livet? Finns det ett liv efter döden? Man talar inom kristendomen om att 

dessa frågor och funderingar är väckta inom oss av Gud. Detta är ett av hans sätt att kalla 

oss till honom. Gud har skapat oss alla i syfte av att lev med honom och han kommer på ett 

eller annat sätt att kalla oss tillbaka till sig. Vi människor har dock utrustats med den fria 

viljan, och vi kan om vi vill välja ignorera känslorna och behoven vi känner inom oss. För 

den som vågar lyssna till sitt inre och följa sitt hjärtas röst väntar belöning i tusenfalt. Att 

tro innebär att man får ett rikare liv. Vi sluter cirkeln med Gud och Guds kärlek flödar 

genom oss och vi får en inre kunskap att leva med som innebär att vi alltid är älskade, 

aldrig ensamma, att vi är bra, efterlängtade och värdefulla. Vi blir påminda via den kristna 

tron om livets storhet och värde, det fantastiska i att världen och vi finns till. Ordet tro 

betyder tillit och att våga lita på sig själv, på Gud och att den egna relationen till Gud kan 

bära är mycket viktigt. Tro handlar om att sätta sin tillit till vad Gud gjort genom Jesus 

Kristus, men att tro på Gud behöver inte vara en motsats till det vi vetenskapligen vet och 

känner till.13 

Svenska kyrkan har ett brett landsomspännnde nätverk och erbjuder på många håll i 

Sverige något för människan i alla livets åldrar. På flera ställen i landet arrangeras speciella 

samtalsgrupper och kurser för att dessa människor som söker sig till kristendomen i vuxen 

ålder. Syftet med kursen är att deltagarna ska få ett forum att diskutera dessa existentiella 

frågor i och hitta och lära sig följa sin andliga inneboende längtan. Man vill med sina 

kurser och samtalsgrupper räcka ut en hand till dessa människor som söker svar och 

erbjuda dem ett alternativ inom kyrkan. 

 

Tabellen (tabell 1) nedan visar resultat från den svenska EVS14-undersökningen år 1990 på 

frågan: Hur viktiga respektive sfärer är i egna livet. De svarande var i ålder 18-75 år. 

Hur viktiga respektive sfärer 

är i egna livet? 

Inte alls Mycket viktigt 

Familj 1% 87% 

Vänner 1% 69% 

                                                 
12 www.svkyrkan.se 
13 Fakta hämtad från Svenska kyrkans hemsida, www.svenskakyrkan.se. 
14 EVS är förkortning för The European Value Study.  
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Arbete 1% 68% 

Fritid 1% 55% 

Kultur 6% 28% 

Idrott 16% 17% 

Politik 15% 11% 

Religion 34% 10% 

 

Religion tillmäts, enligt tabellen, mindre vikt i det egna livet än familj, vänner, arbete, 

fritid, kultur, idrott och politik. Även om religion framstår som mindre viktigt än vart och 

ett av dessa områden, framgår det också att 11%, ungefär var tionde vuxen svensk, anser att 

religion är en mycket viktig del i deras liv.15 

 

6.2 Litteratur 

Likaså i ett par av böckerna jag läst under arbetet av denna uppsats kunde jag märka 

samma väntan eller förväntan som hos Svenska kyrkan. Denna förväntan om att människan 

en dag, oavsett livskriser, kommer att söka sig tillbaka till Gud, till sitt ursprung. 

Människan är skapad av Gud, ämnad att leva med Gud och Gud kommer till slut att kalla 

oss alla tillbaka. 

 

Owe Wikström föddes 1945 och är författare, präst och psykoterapeut. Han arbetar sedan 

1984 som professor i religionspsykologi vid Teologiska fakulteten på Uppsala universitet.16 

Enligt Wikström är människan är skapad av Gud just i syfte att leva med Gud, men har 

också utrustats med friheten att vända sig mot eller ifrån honom. Tider då de stora 

livsfrågorna blir akuta i en människas liv är inte följder av slump utan ett verk av Gud. 

Genom att väcka dessa funderingar djupt inom oss kallar Han på oss och vill få oss att söka 

och sluta oss till Honom. 

 

Vägen till att finna och slutligen leva med Gud består av sju steg. 

1. Det första steget på vägen mot Gud kännetecknas av människas oro och man upplever ett 

starkt begär eller en längtan inom sig efter att få tillhöra något större, viktigare och mer 

meningsfullt än sig själv och det liv man nu lever. Dessa känslor kommer över människan 

oavsett möte med kyrka eller Bibel men kan te sig särskilt starka vid till exempel en 
                                                 
15 Tabell och statistik från Skog, 2001, sid. 252 & 253. 
16 Fakta från www.owewikstrom.se. 
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livskris eller efter ett möte med en helgad person. Det som ser ut som en livskris från ett 

mänskligt perspektiv är vid själva verket Guds egen handling med människans hjärta och 

kan gripa en tonåring såväl som en medelålders människa och ofta helt utan förvarning. 

2. I det andra steget, som kännetecknas av frid och mening, finner den sökande människan 

Gud. Människan börjar förstå att det finns något som motsvarar hennes längtan och Gud 

uppenbarar sig i korta faktiska glimtar. Det gudomliga blir realitet, människan får visshet 

om Guds existens och Gud visar sig nu helt och leder människan vidare. 

3. Det tredje steget innebär att Gud kräver vissa saker av människan som att vara god till 

exempel. Det är en smärtsam period då man gör uppmed sitt liv och andra och börjar förstå 

sin egen del i den stora helheten. 

4. Det fjärde steget kännetecknas av förvirring och beskrivs som att gå från mörker till ljus 

eller från död till liv. Fokus förflyttas från sig själv till andra och annat. Man inser att allt 

har givits av Nåd från Gud, det vill säga utan människans förtjänst. 

5. Det femte steget drabbar inte alla och innebär mörker och att Gud för en tid döljer sig. 

Man känner i den här perioden till Guds godhet men känner ej av den, man går igenom en 

känslomässig torka. Man tvivlar inte längre på Gud, men han ter sig frånvarande. Gud 

döljer sig, drar sig undan och tystnar. Denna tystnad är en del av Hans sätt att göra sig ännu 

mer klar och ofrånkomlig och syftet är att människan ännu mer klart ska kunna se och älska 

livet mer än att söka finna dess mening. 

6. I det sjätte steget har Gud blivit det verkligaste av allt verkligt och människan upplever 

sanningen i att älska livet mer än dess mening. Man pratar om den nya födelsen, människan 

känner en outsäglig glädje och får en stark förvissning om att döden är dödad och att hon 

själv har del i den tillkommande världens liv. 

7. Det sista steget på vägen mot Gud kännetecknas av en känsla av tillit. Gud har efter en 

lång resa blivit ens vän, ens närmsta och bästa livskamrat som kommer att följa en genom 

hela livet. Medmänniskan och världen blir viktig, man blir mindre egoistisk och ser sig 

själv som en del i en större helhet. Man upplever trygghet och kraft, man känner sig stark 

och redo att ta sig an sitt nya kristna liv.17 

Det verkar således som om Wikström väntar samma utveckling i en människas liv som 

Svenska kyrkan, att man någon gång ska känna ett behov inifrån att söka sig till Gud. Detta 

behov är enligt Wikström planterat av Gud inom människan just för att vi ska söka oss till 

honom. Detta behov kan yttra sig som svåra livskriser då människan ifrågasätter meningen 

                                                 
17 Wikström,1994. 
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med allt hela sin existens. Han menar vidare att Gud har skapat oss med syfte att vi ska leva 

med honom åter igen, men människan har en egen vilja och att tro är en viljans process. Vi 

måste vilja tro för att lyckas tro och utan 

tro kan människan inte bli totalt och fullkomligt lycklig, något kommer alltid fattas henne 

och kanske kommer hon också alltid att söka efter det. 

 

Augustinus (354-430) helgon, teolog, filosof, kyrkofader, kyrkolärare och biskop har 

skrivit en imponerande mängd böcker i flertalet ämnen och ägnade mycket tid åt att 

skriftligen försvara kristendomen. För Augustinus var Gudsbegreppet det centrala, Gud är 

det sanna varandet och människan är skapad att leva i Gud, för Gud. Gemenskapen med 

Gud är den sanna lyckan.18 Augustinus skriver i sin bok Bekännelser att Gud har inrättat 

sin skapelse så att den uppenbarar honom och ger impulser att söka honom. Han styr oss 

alltså till att åter söka upp honom. Men vore inte människan syndig och gudsfrånvänd 

skulle hon kunna återvända till Gud via skapelsen utan hjälp av någon särskild 

uppenbarelse, genom Bibeln eller genom Ordets människoblivande i Kristus. Men för den 

fallna människan, vilka vi ju är, utgör tron den enda säkra utgångspunkten för hennes 

uppstigande till Gud. Gud pockar alltså på människan att söka honom, han tänder en 

längtan i människans bröst. En längtan och ett behov som endast kan släckas av att finna 

honom och tro på honom. Tron blir sedan en språngbräda som ger möjlighet till ny 

intellektuell ansats, tro bör man inte göra bara med hjärtat utan också med hjärnan. Jesus 

uppmaning: ”Sök och ni skall finna”, kan enligt Augustinus tolkas som en uppmaning att 

med tron som bas sträva vidare mot större intellektuellt begripande, att inte bara nöja sig 

med att tro utan också förstå och i verkligheten kunna förankra sin tro. Kanske kan man 

vidare tolka det som att tron bör genomsyra allt, hela människans liv och inte vara bara en 

avskild och privat del. Att vi ska låta tron forma oss som människor, vara stolta över den 

och använda oss av den i alla delar av våra liv. Leda oss, stärka oss och pusha oss på alla 

plan. Tron skärper intellektets öga så att människan kan upptäcka de skapade verkens 

vittnesbörd om sin Skapare, Gud finns i allt. Man kan enligt Augustinus inte bli fullkomligt 

lycklig utan att tro, men tron styrs av den mänskliga viljan och man måste därför göra ett 

aktivt val att tro.19 

 

                                                 
18 Fakta från www.susning.nu/Augustinus. 
19 Augustinus, 2003. 
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En av religionssociologins klassiker, den franske samhällsforskare Émile Durkheim (1858-

1917), menade att i varje samhälle finns det något som hålls för heligt och att religionen 

därför är ett universellt fenomen.20 Tomas Luckman, en annan religionssociolog, hävdar att 

det är en grundläggande egenskap hos människan att ha en religion och att varje människa 

på ett sätt är ”religiös”. Det överskridande av den biologiska naturen som ligger i att man 

frigör sig från de omedelbara upplevelser man har och inordnar dem i ett tolkningsschema, 

betraktas av Luckmann som ett grundläggande religiöst fenomen. Denna förmåga skiljer 

människan från andra varelser. I varje människa finns olika ”lager” Där den ena 

ytterpunkten är det alldagliga, motpolen till det, den andra ytterpunkten utgörs av det som 

ligger utanför det ”normala”, det vill säga de erfarenheter som inte kan förstås. Denna 

åtskillnad av alldagligt och förundransvärt, har enligt Luckmann alla och religionen är 

därför universiell på det personliga planet.21 

Religionssociologiska forskare är överens om att många av de människor som hör till en 

kyrka eller religiösa samfund har religiösa uppfattningar som inte har täckning i eller som 

rent av står i motsättning till den lära som deras religiösa organisation företräder. Det kan 

vara såå att man lägger tyngdvikten vid andra delar av det religiösa systemets ideologi eller 

praktik än de som officiellt anses vara de viktigaste eller så att man ger andra tolkningar av 

trosdokument och religiösa handlingar än de officiella tolkningarna.22 

 

Olika undersökningar har genom åren gjorts för att beskriva religiöst engagemang hos det 

svenska folket. Tabellen (tabell 2) nedan från 1984-1985 visar Gudstro i förhållande till 

gudstjänstbesökare. 

 Gudstjänstbesökare Icke- 

gudstjänstbesökare 

Summa 

Har säker Gudstro 14% 27% 41% 

Saknar säker Gudstro 6% 53% 59% 

Summa 20% 80% 100% 

 

                                                 
20 Gustafsson, 2000, sid.14. 
21 Gustafsson, 2000, sid.14. 
22 Gustafsson, 2000, sid.165. 
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Undersökningen besvarades av cirka 5700 människor och av dem svarade 41%, det vill 

säga cirka 2/5 av Sveriges befolkning att de har en säker Gudstro och 14% av dem är 

regelbundna gudstjänstbesökare.23 

 

I följande tabell (tabell3) från 1984-1985 kan avläsas hur många som har gudstro utan 

religiös sed i barndomshemmet. 

66-74 år 37% 

56-65 år 35% 

46-55 år 37% 

36-45år 32% 

26-35 år 28% 

17-25 år 29% 

 

Tabellen visar att religiös sed från barndomshemmet ökar med åldern.24 

 

I nedanstående tabell (tabell 4) redovisas religiös förändring i Sverige genom åren genom 

frågan Tror Ni/Du att det finns en Gud? 

 1947 1968 1980 1990 1996 

Ja 83% 72% 52% 38% 48% 

Nej 8% 21% 34% 46% 38% 

Vet ej 9% 7% 14% 16% 14% 

Summa 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tabellen visar en nedåtgående trend fram till och med år 1990 i fråga om hur många som 

trodde att det fanns en Gud. År 1996 har siffran dock ökat med tio procent. Omvänt visar 

tabellen på en uppåtgående trend fram till och med år 1990 i fråga om hur många som inte 

trodde att det fanns en Gud. År 1996 har denna siffra sjunkit med åtta procent.25 

 

6.3 Presentation av Allhelgonakyrkan 

Allhelgonakyrkan belägen i Helgalunden och tillhör Katarina församling, en av fyra 

församlingar i Södermalm, Stockholm. Församlingen har ungefär 32 000 invånare varav 

                                                 
23 Gustafsson, 2000, sid.26. 
24 Gustafsson, 2000, sid.49. 
25 Tabell och statistik Gustafsson, 2000, sid. 238. 
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23 500 av dem är medlemmar i Svenska kyrkan. Kyrkan började byggas år 1917 av 

Sällskapet för främjande av kyrklig själavård och var ritad med inspiration från en svensk 

1700-tals landsortskyrka. 1918 invigdes kyrkan och fick sitt namn; Allhelgonakyrkan. 1972 

kom kyrkan att tillhöra Katarinaförsamling.26 

Kyrkan drivs till största delen av frivilliga krafter från ideellt arbetande och har få 

anställda. Den har med tiden kommit att utvecklas till något av en kyrka för vuxna, då de 

flesta av församlingens medlemmar är vuxna och också har sökt sig dit i vuxen ålder. En 

del kommer efter att bestämt ha avsagt sig all sorts tro som ett resultat av att de blivit 

mycket besvikna på en tidigare tro, men som ändå inom sig fortfarande har ett behov av 

och en önskan av att få gemenskapen tillhöra något större än de själva. En del kommer efter 

olika sorters livskriser, många kommer från missbruksvårdens tolvstegsprogram, men de 

allra flesta söker och ansluter sig till Allhelgonakyrkan för att de plötsligt eller under en 

lång tid känt och upptäckt en andlig längtan inom sig själva. En längtan så stark att den inte 

längre går att förneka. Man anser sig vara en mycket öppen, tillåtande, kravlös och fri 

kyrka där man får tro och utvecklas som man själv vill och behöver.27 

Allhelgonakyrkan anordnar, liksom även andra kyrkor runt om i Sverige, en speciell kurs 

för just vuxna människor som vill finna sin egen tro, bli religiösa och ansluta sig till 

kyrkan. Den heter Vuxenväg till tro och är en fyrastegskurs som tar emot fyra till tio 

personer per kurs. 

1. Steg ett kallas Välkomnande och innebär att man som kursdeltagare lär känna varandra. 

2. Steg två kallas lärande och växande och innebär att deltagarna delar erfarenheter med 

varandra och söker sig in i den kristna tron. 

3. Steg tre kallas Fördjupning och innebär fördjupning med vilja att låt tron få en plats i 

våra liv. 

4. Steg fyra kallas Sändning och innebär att människan 

sänds ut i vardagen för att i kyrkans gemenskap leva med den kristna tron. Under kursens 

gång behandlar man ämnen som: Vad är meningen med livet? Kan man tro? Hur ska jag 

lära känna Gud? Tanken är att den som vill i egen takt tillsammans med andra sökande ska 

få finna och stärka sin kristna tro, lära sig våga växa med Gud och följa trons vägar genom 

livet. Under kursen får man vägledning, handledning och undervisning och det finns också 

möjlighet till dop, konfirmation och dopförnyelse för den som så vill och önskar.28 

                                                 
26 Fakta om Allhelgonakyrkan hämtad från deras hemsida, www.svkyrkankatarina.com. 
27 Sammanfattning av telefonintervju med diakonassistent Stina Holmberg, Allahelgonakyrkan. 
28 Fakta om kursen Vuxenväg till tro hämtad från Allhelgonakyrans hemsida, www.svkyrkankatarina.com 
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7. Undersökning 

Denna undersökande del av min uppsats är tvådelad och består av en intervjudel och en 

enkätdel som här presenteras i sin helhet. Syftet med undersökningen är att med ett 

hermeneutiskt förhållnings-och tillvägagångssätt undersöka den religiösa, vuxna 

människans självvalda väg till tro ur både ett yrkesmässigt och ett personligt perspektiv 

med hjälp av dessa frågor: Vem? När? Hur? Varför? 

 

7.1 Intervju 

Denna intervju är gjord med en före detta präst, Sandviken, maj månad 2007. 

Ålder: 57 år. 

Antal yrkesverksamma år inom kyrkan: 15 år, vid olika stift runt om i hela Sverige. 

 

Dessa var mina intervjufrågor: 

Är tro ett aktivt val? 

När söker man sig som tidigare icke-troende till kristendomen? 

Varför söker man sig till kristendomen och vad söker man där? 

Vem är man? 

Lever man ett annorlunda kristet liv om man sökt sig dit som vuxen? 

Har du något att tillägga? 

 

Här följer samtliga frågor med sina respektive svar: 

 

1) Är tro ett aktivt val? 

Ja, vad jag menar med att tro är ett aktivt val. Om man fortsätter att tro upp i vuxen ålder så 

bör det åtminstone vara det. Det kan dock vara mer eller mindre uttalat och dramatiskt men 

det bör nog handla om ett aktivt val för att man själv ska må bra och hitta rätt. Att tro 

handlar om att följa sitt hjärta. 

Sören Kirkegaard ville inte att tron skulle vara en vana eller ett tvång. Han ville att man 

skulle göra ett aktivt och medvetet val, vilket han liknade vid ett hopp från en klippa. Han 

menade att människan måste våga kasta sig ut och falla fritt och våga lita på att det bär och 

det ska leda henne till en levande och stark tro. Jesus och evangelierna predikar ett skarpt 

och strängt synsätt när det gäller att tro. Jesus säger bland annat att: du kan inte följa mig 

om du inte lämnar din far och din mor. Detta har medvetet tonats ner av kyrkan för att få 

en mjukare framtoning som tilltalar och passar fler. 
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Jag tror på att människan efter utforskande måste komma till en avgörelse inom sig själv, 

där man bestämmer måttet av allvar i sin tro. Då man bestämmer hur ens tro ska vara, se ut 

och fungera. Det slentrianmässiga troendet, som till exempel när man tror utan reflektion, 

har alltid funnits och kommer alltid att finnas. 

 

2) När söker man sig som vuxen tidigare icke-troende till kyrkan? 

Det kan hända dramatiskt och hastigt som vid krissituationer såsom dödsfall, skilsmässa, 

olika typer av förluster eller annan form av livskris. När man plötsligt tvingas fundera kring 

de stora frågorna i sitt liv som: Vad är meningen med livet? Varför hände detta mig? Finns 

det liv efter döden? Många upplever ett kaos inom sig som de själva inte känner sig 

kapabla att reda ut, de behöver hjälp och stöd att komma vidare. Från kyrkan får de stöd, 

hjälp och gemenskap och livet får ny mening och nytt ljus. Många har efteråt beskrivit det 

som att de fått hjälp av en osynlig kraft. För de allra flesta som jag har träffat har det hänt 

långsamt och strävande då människor som en naturlig del av åldrandet sakta upptäcker att 

de saknar något i sitt liv. De kanske får funderingar som: Var detta allt? 

Man kanske ser tillbaka på sitt liv och hittar förut dolda sammanhang och man börjar tro att 

vissa saker kanske faktiskt var ämnade att hända, man börjar tro på något större. Man 

börjar närma sig döden och funderar kring den och vad som kan vänta eller inte vänta 

därefter. Man kan söka sig till religionen av kärlek. Man kanske konverterar till 

kristendomen i samband med att man gifter sig med en kristen person. En sådan religiositet 

och tro kan tvärt emot vad många tror bli oerhört stark. Man måste ju erövra och lära sig 

något helt nytt, använda sitt intellekt och verkligen efter ifrågasättande och reflektion skapa 

sig en tro man är bekväm att sedan leva med. Man kan få hjälp ur ett missbruk av 

religionen, tolvstegsprogrammen har visst religiöst innehåll och många söker sig i sin 

eftervård till kyrkan för fortsatt hjälp och stöd. 

 

3) Varför söker man sig till kristendomen och vad söker man där? 

Man söker oftast en ny mening i sin tillvaro och ett annat sätt att leva och tänka på. Man 

söker kanske trygghet, gemenskap och tillhörighet. Man vill att pusslet Livet ska gå ihop, 

så långt det är möjligt. Man vill kanske känna lugn, bli en del av kosmos, av alltet och 

känna den där osynliga handen på axeln. Kanske känner man sig ensam och vill ut ur 

ensamheten. Man har fått nya frågor och funderingar och man tror att de kan besvaras av 

Gud och religionen. Man vill bli en del av den större helheten och känna lycka och 

välmående i sitt liv. Känna att man är viktig och att det man gör är viktigt. Man vill lära sig 
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att leva på vad man anser vara ett nytt, bättre och rikare sätt. Man vill bli en medmänniska, 

lära sig leva med sig själv och andra. Man vill finna Gud. 

 

4) Vem är man? 

Man är vem som helst, man eller kvinna, i åldern 30-50 år, ibland äldre eller yngre men jag 

skulle uppskatta att de flesta är där emellan. Det finns ingen speciell människotyp som 

oftare blir religiös i vuxen ålder och inget särdrag så vitt jag vet som speciellt skulle 

utmärka den människa som kommer att söka sig till religionen i vuxen ålder. Inte heller 

någon speciell typ av yrke förekommer oftare än andra. Det handlar nog om livets oändliga 

tillfälligheter och hemligheter. Kanske att man skulle ha lättare att söka sig dit eller få upp 

ögonen för det om man i sitt yrke eller på annat vis lever nära dessa frågor. 

 

5) Lever man ett annorlunda kristet liv om man sökt sig dit som vuxen? 

Ja, ofta gör man det, åtminstone till en början. Man har fått ett nytt bättre liv och gjort ett 

aktivt val som man är stolt, glad och nöjd över. Man upplever att man ”hittat hem” och vill 

mer än gärna dela med sig av sina upplevelser till andra. Man vill att andra ska få uppleva 

det fantastiska som man själv just upplevt. Man vill verkligen leva ett kristet liv, och tar 

ofta på sig sin nya roll med stort allvar och brinnande het hängivelse. Man har fått en 

nytändning och allt är glädjefullt och meningsfullt. Man är positiv och ivrig, vill skynda sig 

och inte missa något i sitt nya, fantastiska liv. Kanske vill man också rädda andra, övertyga 

dem att också följa samma väg. Överlag skulle jag säga att de som blir religiösa i vuxen 

ålder många gånger har en bättre definierad tro. De har funderat mycket och de vet vad de 

tror på och varför. De tror inte slentrianmässigt utan att veta varför, utan har aktivt bestämt 

sig och tagit ställning. Ofta lever de också ett mer aktivt kristet liv och engagerar sig 

mycket i kyrkliga aktiviteter, många arbetar också frivilligt i någon av kyrkans 

organisationer. 

 

6) Har du något att tillägga? 

Detta är en ganska dold grupp av kristna både för statistiken och för allmänheten, även om 

den inte är det för mig eller andra sim arbetar nära eller inom kyrkan. Jag tror att det är 

mycket vanligare än vad folk tror att man söker sig till religionen i vuxen ålder, det är för 

många en helt naturlig utveckling och handlar kanske mer om att söka sig tillbaka än om att 

söka något nytt. Man är döpt, konfirmerad och gift inom kyrkan men kan inte påstå sig tro, 

och så faller den biten också på plats. Cirkeln sluts när man börjar tro. Det är idag 
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fortfarande väldigt trendigt att söka och finna sig själv, skapa sin egen religion och sin egen 

tro, det behöver inte alltid vara dramatiskt eller exotiskt, kristendomen räcker fortfarande 

bra för många. 

 

7.2 Enkätundersökning 

Denna enkätundersökning skickades i maj månad 2007 i 20 exemplar till 

Allheglgonakyrkan, Stockholm, en församling som enligt egen utsago har flertalet 

medlemmar som aktivt sökt sig dit i vuxen ålder. 9 av de 20 enkäterna kom tillbaka 

besvarade. 

 

Dessa var de frågor formuläret innehöll: 

När sökte Du dig till kristendomen och Svenska kyrkan? Vid viken ålder? Någon speciell 

tidpunkt i livet eller efter någon speciell händelse? 

Hur gick det till när Du blev troende? Var det ett aktivt val? Ett snabbt beslut eller en lång 

process? Smög det sig på eller brakade det ner? 

Varför sökte Du dig till just kristendomen? Vad tillför den för speciellt i ditt liv? Har Du 

sökt eller provat andra alternativ? 

 

Här följer samtliga frågor med sina respektive svar: 

 

1) När sökte Du dig till kristendomen och Svenska kyrkan? Vid vilken ålder? Någon 

speciell tidpunkt i livet eller efter någon speciell händelse? 

Person 1: Jag konfirmerade mig i Katarina församling, har varit aktiv och troende sedan 

dess och nu arbetar jag där som kock. 

Person 2: Vid konfirmationen när jag var 15 år. 

Person 3: År 1989, när jag var arton år. Jag gick med i Pingstkyrkan under en kritisk 

period i mitt liv. Jag upplevde det som om Jesus drabbade mig, jag sökte inte Gud utan Gud 

fann mig. 

Person 4: År 1990 i 30-årsåldern. Jag hade ny utbildning, var nygift, hade nytt jobb. 

Tanken på att skaffa barn infann sig och jag kände en saknad efter villkorslös kärlek. 

Person 5: Jag känner att kyrkan blev ett naturligt steg i min långa Andliga vandring. Jag 

upplever att jag blev utbränd i mitt liv. Jag var omkring 47 år och hade varit sjukskriven i 2 

år. 
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Person 6: Jag har aldrig sökt mig till kristendomen. För mig är livet en andlig resa och 

Allhelgonakyrkan en plats där andlig och jordisk närvaro får utrymme i mänsklig 

gemenskap. 

Person 7: Jag var 27-30 år och gick in i Vasakyrkan för att hedra min fars dödsdag och 

gick på en söndagsgudstjänst. 

Person 8: Vid 50-års ålder. 

Person 9: Jag var 29 år. Hade problem med relationer och mitt eget liv, funderade över 

varför jag var så destruktiv mm. Kom i kontakt med ett tolvstegsprogram, dock ej AA. 

 

2) Hur gick det till när Du blev troende? Var det ett aktivt val? Ett snabbt beslut eller en 

lång process? Smög det sig på eller brakade det ner? 

Person 1: Har alltid känt mig djupt troende, dock inte religiös. 

Person 2: Det var en ganska lång process innan jag förstod. Nix, det var inget aktivt val 

från min sida, jag blev själv vald. 

Person 3: Det var ett aktivt beslut att ta emot Jesus. Det var början på en process. Sedan 

har jag fått lära känna Gud successivt genom åren och nu är jag 36 år. Man kan säga att det 

brakade ner först, men sedan har det tagit lång tid att komma till insikt. Gud vill att jag ska 

lära känna ”honom” allt mer. 

Person 4: Troende har jag varit jämt. Den aktiva tron kom i samband med min vuxen-

konfirmation. Det var ett behov som växte sig starkare och en längtan som inte gick att 

ignorera tillslut. 

Person 5: Tron förvandlades till ett liv i Gud av Gud. Detta var en lång medveten resa 

genom olika andliga inriktningar. 

Person 6: Jag upptäckte genom en personlig erfarenhet den villkorslösa kärleken och har 

sedan dess dansat mitt liv mellan tillit och tvivel. Det har periodvis varit ganska dramatiska 

och intensiva upplevelser. 

Person 7: När jag var 33 år fick jag en tjänst i en församling och kom in i tron. Jag fick ett 

andligt, personligt möte. 

Person 8: En lång process. 

Person 9: Det är fortfarande, det är ett år sedan jag började gå i kyrkan, ett pågående 

arbete. Just idag vet jag inte om jag är troende, men förra veckan var jag säker. Ibland 

brakar det ner, ibland smyger det sig på och ibland vet jag inte. 
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3) Varför sökte Du dig till just kristendomen? Vad tillför den för speciellt i ditt liv? Har Du 

sökt eller provat andra alternativ? 

Person 1: Jag ville finna Gud. 

Person 2: Den möter mina behov. Tillför allt jag kan tänka mig men inget specifikt mer en 

sinnesro och helande gemenskap. Har inte sökt andra alternativ. 

Person 3: Jag var i behov av hjälp med mitt liv. Min tro är det viktigaste i mitt liv. Gud är 

livet, sanningen, kärleken och min räddning! Jag får mycket hjälp och vägledning av Gud. 

Egot är i opposition mot Gud, den del av mig som kämpar mot livet. Men mitt sanna jag är 

kärlek och ande och där är jag ett med Gud och Guds vilja. Om jag släpper taget om min 

själviska vilja får jag det som Gud vill ge mig och det är det bästa. Gud är god och vill mig 

alltid väl! Jag tycket fortfarande att det är svårt att kalla mig kristen, vill inte bli placerad i 

ett fack, vara ”religiös”. Gud är större än kristendomen, Gud är universums Gud. Alla 

religioner har viktiga sanningar, men jag kommer aldrig ifrån Jesus. 

Person 4: Jag är uppväxt i en svenskkyrklig kristen tradition, hade jag varit uppväxt i en 

annan kultur hade jag nog sökt mig någon annan stans. Jag är andligt behövande och får här 

mina behov kärlek och tillhörighet tillgodosedda. 

Person 5: Känner att jag kom in i kyrkan för att lära mig leva med min andliga relation. 

För att förkroppsliga den teoretiska andligheten. Att verka för Gud med min mänskliga 

skepnad. 

Person 6: Jag har funnit ett slags avspänt mottagande i Allhelgona-gemenskapen. Därur 

växer ett utforskande av den kristna symbolikens innebörd. För mig består mitt liv av min 

personliga dans med Gud/Kärleken. Jag växer i min tro inifrån och helgar den kristna 

symboliken varken mer eller mindre än andra religiösa former. 

Person 7: Det var på grund av en annan i min tolvstegs-gemenskap. Jag har haft mycket 

motstånd mot kristendomen. Jag har inte själv sökt upp kristendomen, den mer fanns att 

tillgå och ger mig idag mer än vad jag tidigare kunde tro. Det kom till mig, fast jag väljer ju 

aktivt att fortsätta gå till kyrkan och nu vill jag ej vara utan. Har inte sökt andra religiösa 

alternativ. 

Person 8: För att få mening. Den ger mening. Nej, inga andra alternativ. 

Person 9: Jag har fått en helt ny identitet och mitt liv har fått ny mening. 



 22

8. Analys 

Grundtanken i hermeneutisk forskning är att verkligheten visar sig som förståelse. 

Sanningen ses som en process, ett skeende. Det innebär att sanningen kan visa sig i en 

oändlighet av samtida och framtida tolkningar.29 Detta, mitt arbete, visar en sanning, i en 

tid. Jag har bedrivit mitt tolkningsarbete med försök att inte förstärka de förväntningar som 

medvetet finns såsom samhällets och mina egna.30 Jag har i min tolkning och i min analys 

begrundat överensstämmelse, trovärdighet, pålitlighet och rimlighet mellan mina 

undersökningsfrågor och mitt undersökningsmaterial. Min enkätundersökning hade ett 

ganska stort bortfall och besvarades helt anonymt av en frivilligt och av sig själva utvald 

grupp människor, varav alla är aktiva medlemmar i Allhelgonakyrkan, Stockholm. 

 

För att lättast redovisa vad jag kommit fram till i analysen av min undersökning presenteras 

resultatet här i punktform under samma frågeställningar som jag inledningsvis frågade i 

mina undersökningar; vem, när, hur och varför? 

 

Vem? 

Enkätundersökningsresultat: 

3 av 9 var under 20 år när de sökte sig till kyrkan och/eller började tro. 

2 av 9 var mellan 20-30 år när de sökte sig till kyrkan och/eller började tro. 

4 av 9 var över 30 år när de sökte sig till och/eller började tro. 

2 av 9 anser sig alltid ha varit troende. 

3 av 9 berättar att de är konfirmerade, 1 i vuxen ålder. 

1 av 9 arbetar också inom samma kyrka. 

Den intervjuade före detta prästen beskriver att näst intill vem som helst kan komma att 

söka sig till kristendomen. Det är enligt honom ingen speciell typ av människa som oftare 

än andra söker sig till kyrkan i vuxen ålder. Inget yrke är heller oftare representerat än 

andra. Män och kvinnor söker sig också ungefär lika ofta och åldern ligger dock vanligast 

mellan 30-50 år. 

 

Analysen av mitt arbete påvisar svårigheten med att bestämt svara på vem den människa är 

som har sökt sig till religionen i vuxen ålder. Men att det verkar röra sig om en ”sökande” 

människa av olika orsaker och av olika slag. 

                                                 
29 Skott, 2004, sid.131. 
30 Skott, 2004, sid.98. 
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När? 

Enkätundersökningsresultat: 

Alla de svarande i enkätundersökningen har sökt sig till religionen i vuxen ålder. 

2 av 9 blev religiösa i samband med konfirmation. 

1 av 9 sökte sig till kristendomen efter en livskris. 

2 av 9 sökte sig till kristendomen i behov av andlig hjälp. 

1 av 9 sökte sig till kristendomen som ett naturligt steg i sin andlig utveckling. 

1 av 9 sökte sig dit på grund av en saknad efter villkorslös kärlek. 

2 av 9 sökte sig dit av övriga skäl. 

Den före detta prästen i min intervju beskrev många olika tillfällen eller tidpunkter i en 

människas liv då man kan tänkas söka sig till kristendomen, kyrkan och Gud. Till exempel 

efter någon sorts förlust som dödsfall eller skilsmässa, som en naturlig del i ens 

livsutveckling eller på ålderns höst då man börjar närma sig döden. Men man kan också 

konvertera av kärlek till någon som är kristen eller få hjälp ur ett missbruk av något slag. 

 

Analysen av mitt arbete kan påvisa att man kan urskilja två grupperingar av när man sökt 

sig till kristendomen: 

1. Efter yttre omständigheter 

Anledningen till att man sökt sig till kristendomen har med yttre omständigheter att 

göra såsom dödsfall, skilsmässa, missbruk eller olycka och man har hopp om att få 

hjälp och stöd. 

2. Efter inre omständigheter 

Anledningen till att man sökt sig till kristendomen har med inre omständigheter att 

göra, ofta beskrivet som en längtan eller ett behov inom en själv. 

 

Hur? 

Enkätundersökningsresultat: 

4 av 9 upplever att de sökt Gud. 

1 av 9 upplever att Gud sökt dem. 

1 av 9 säger att kristendomen var det som fanns att tillgå och därför sökte sig dit och att det 

nu betyder mer än de först trott. 

En del enkätsvar beskriver ett aktivt medvetet val och en lång föränderlig process. 

Min analys påvisar två olika sätt på hur man har kommit att bli religiös: 

1. Har sökt Gud 
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De som upplever att det var de som aktivt sökte Gud. 

2. Gud har sökt dem 

De som upplever att det var Gud som aktivt sökte dem. 

 

Varför? 

Enkätundersökningsresultat: 

1 av 9 ville finna Gud. 

1 av 9 svarade att den möter dennes behov. 

1 av 9 behövde hjälp. 

2 av 9 såg klivet in i kristendomen som en utveckling av sin andlighet. 

1 av 9 sökte sig dit för att få mening. 

Ingen av personerna i enkätundersökningen uppger att de sökt andra alternativ än just 

kristendomen. 

Den intervjuade före detta prästen beskriver att människor enligt hans erfarenhet söker sig 

till kristendomen för att finna mening med sina liv, för att få svar på livsviktiga frågor, för 

att känna gemenskap, kärlek och tillhörighet och känna den där osynliga handen på axeln. 

Man vill bli en medmänniska och en del av en större helhet. Men också för att man vill 

hitta och leva med Gud. 

Analysen av mitt arbete visar att människor söker sig till kristendomen för att möte ett 

personligt behov inom dem. Detta behov kan se ut och uttrycka sig på olika vis. 
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9. Diskussion 

Jag föreställde mig alldeles i starten av detta arbete att religiös är något man antingen är 

sedan födelsen eller kanske senare i livet blir efter att ha blivit drabbad av någon yttre 

händelse som i sin tur fått en att söka sig dit. Jag tänkte mig absolut inte att man till synes 

helt plötsligt, mitt i livet, utan speciell yttre orsak känner att man har en inneboende längtan 

och törst efter religiös tillhörighet, samhörighet och gemenskap. Inte för att det lät tokigt 

eller orealistiskt utan bara för att den tanken för mig var helt ny och o-tänkt. Det här arbetet 

har öppnat mina ögon inför en helt ny religiös värld som jag inte visste existerade innan. 

Denna nya religiösa värld kännetecknas främst av mångfald och flerfacettering. Jag anser 

att syftet med min uppsats har blivit uppnått, jag har studerat och beskrivit och efter bästa 

förmåga försökt att förmedla den vuxna individens självvalda religiositet såsom den 

verkligen upplevs för den troende själv. Jag anser också att mina undersökningsfrågor har 

fått tillfredsställande svar. Dock har mitt undersökningsmaterial varit för magert för att ur 

det lyckas påvisa för denna undersökta värld allmängiltiga mönster och strukturer. 

 

Tillhörighet är ett grundläggande mänskligt behov och kanske kommer även jag en dag 

känna ett behov av att tillhöra den kristna gemenskapen. Den som har sökt sig till 

kristendomen, blivit religiös och del i den kristna gemenskapen verkar i alla fall inte ångra 

sig, utan vara fullt lycklig och nöjd med sitt val. Men enkätundersökningen visar att även 

människor som inte aktivt eller ens av egen önskan och vilja sökt sig till kristendomen men 

ändå hamnat där kan komma att finna stor glädje med att det blev som det blev. Alla 

människor väljer inte att söka Gud, det finns även de som upplever att de bli uppsökta av 

Gud. Såsom Maria Küchen så målande beskriver det i sin bok att: Gud kan drabba vem 

som helst, när som helst. Det borde ingå i Den stora Planen att drabba just den som inte är 

beredd. Han kan drabba utan att den drabbade själv förstår. Han kan drabba utan att den 

drabbade märker det och Han kan drabba utan att den drabbade bett om det eller ens vill 

det.31 Att bli religiös kan närmast liknas vid en oändlig och ständigt föränderlig resa, det är 

såsom svaren i enkätundersökningen och Wikström i sin bok32 beskriver det en process där 

människan tampas ena sekunden med sig själv och andra sekunden med Gud. 

Problemen jag inledningsvis hade med att finna lämpliga undersökningspersoner till min 

forskningsuppgift tror jag har att göra med storleken på stad. Sandviken, där jag först 

började leta utan resultat, är en liten stad. Den 31 december år 2006 hade man 36 798 

                                                 
31 Küchen, 2006, sid.10. 
32 Wikström, 1994. 
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invånare.33 Stockolm, där jag hade bättre tur och fann Allhelgonkyrkan, hade den 31 mars 

2007 en befolkningsmängd på 786 509 personer.34 En större stad rymmer flera människor 

och ger större möjligheter att hitta människor med liknande livshistorier. I detta fall hittade 

jag näst intill en hel församling av människor som sökt sig dit i vuxen ålder Det är högst 

troligt att det även i Sandviken finns människor som blivit religiösa i vuxen ålder, men de 

utmärker sig inte direkt och är mycket svåra att hitta. Kanske är man också mer öppna i en 

storstad med saker som denna, man har sett allt hört allt och att bli religiös i vuxen ålder ses 

inte som något konstigt eller kanske ens ovanligt. I en mindre stad eller ett mindre 

samhälle, kanske man inte talar så öppet om sådana här saker och säkert händer de inte lika 

ofta heller, man verkar ännu inte ha märkt av ett behov av att ändra på det. Kanske kan det 

även vara så att man i en mindre stad redan i större utsträckning tillhör en religiös 

gemenskap, även om man inte är troende. Man tillhör kanske redan en församling som man 

besöker då och då och man har redan en etablerad kontakt som man kan utnyttja vid behov. 

Detta tror jag fler i en storstad saknar, man har inte denna redan denna etablerade kontakt. 

Möjligtvis är det också så att storstadsmänniskan, jämfört med den som bor i en liten stad, 

har ett större behov av att känna djupare mening med sitt liv och tillhörighet med något 

större än sig själv. Kanske är det lättare att tappa kontakten med sig själv, komma längre 

bort ifrån det som verkligen är viktigt här i livet i en storstad där möjligheterna och vägarna 

kan te sig oändliga. Det är nog lätt att känna sig liten och vilsen och i behov av hjälp, stöd 

och vägledning. 

 

Min forskningsprocess har haft föränderlig karaktär, den har fått leva fritt och utvecklas åt 

det håll den behövt, inga frågor eller teorier har varit skrivna i sten. Att forskning kunde 

vara så roligt, så levande, så givande och mänskligt hade jag svårt att föreställa mig innan 

detta arbete då forskning för mig naivt oftast innebar kliniska undersökningar med tabeller, 

siffror, mikroskop och statistik. Jag anser att syftet med min uppsats har blivit uppnått, jag 

har studerat och beskrivit och efter bästa förmåga försökt att förmedla den vuxna 

individens självvalda religiositet såsom den verkligen upplevs för den troende själv. Mitt 

undersökningsmaterial har dock inte varit tillräckligt stort för att ur det lyckas påvisa för 

denna undersökta värld allmängiltiga strukturer. 

Jag anser vidare att mina undersökningsfrågor har fått tillfredsställande svar. 

 

                                                 
33 Statistik från www.sandviken.se. 
34 Statistik från www.stockholm.se. 
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Svenska kyrkan har enligt tabell 435 från 1947 fram till år 1996 haft en nedåtgående trend i 

antalet nya medlemmar och enligt tabell 136så är religionen det som är minst viktigt i en 

människas liv av familj, vänner, arbete, fritid, kultur, idrott, politik och religion. Vidare 

visar forskning också att de som väl är medlemmar inte alltid har samma religiösa 

uppfattning som den religiösa organisation man tillhör.37 Min enkätundersökning och min 

intervju visa i denna fråga motsägande fakta, för de som aktivt söker sig till religionen i 

vuxen ålder utgör den något av det absolut viktigaste i deras liv och de hänger sig till fullo i 

sin nya gemenskap.Tabell 238 visar att 14% av de tillfrågade hade både en uttalad gudstro 

och var aktiva gudstjänstbesökare. Kan denna siffra ge en fingervisning om hur stor del 

min undersökta grupp, de som väljer att söka upp och ansluta sig i vuxen ålder, utgör totalt 

i vårat samhälle? 

 

Om det skulle vara såsom Luckmann i Gustafssons bok39 hävdar att det är vår förmåga till 

det religiösa är det som skiljer oss människor ifrån andra varelser så kan det mycket väl 

innebära att det är så som Augustinus skriver: ”..ty du (Gud) har skapat oss till dig, och 

vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig”.40 Då kommer vi alla förbli sökande, 

behövande människor tills den dag vi finner Honom eller Han finner oss. 

 

                                                 
35 Gustafsson, 2000, sid.238. 
36 Skog, 2001, sid.253. 
37 Gustafsson, 2000, sid.165. 
38 Gustafsson, 2000, sid.26. 
39 Gustafsson, 2000, sid.14. 
40 Augustinus, 2003, sid.41, 1:1. 
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10. Sammanfattning 

 

• Den här uppsatsen handlar om att aktivt välja och bli religiös i vuxen ålder. 

Det inledande syftet med uppsatsen är att studera den vuxna individens självvalda 

religiositet och beskriva och förmedla den så som den verkligen ter sig och upplevs för 

den troende själv. 

Jag har i min uppsats fyra huvudfrågeställningar: 

Vem? När? Hur? Varför? 

 

• Jag har under arbetets gång intagit ett hermeneutiskt forskningsperspektiv och i och 

med det hermeneutiska förhållningssätt, arbetssätt och metoder och använt mig av 

litteraturstudier, en intervju och en enkätundersökning för att uppnå bästa 

undersökningsresultat. 

 

• Analysresultaten av mitt arbete kan redovisa följande resultat i frågorna: 

Vem? En ”sökare” av olika anledningar och slag. 

När? Efter yttre omständigheter såsom dödsfall, skilsmässa eller dylikt. 

 Efter inre omständigheter, ofta beskrivet som en längtan eller ett behov. 

Hur? Har sökt Gud. 

 Gud har sökt dem. 

Varför? För att möta ett behov. 
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Övriga källor: 

Intervju med före detta präst inom Svenska kyrkan. 

Enkätsvar från församlingsmedlemmar tillhörande Allhelgonakyrkan och Katarina 

församling, Södermalm, Stockholm. 

Telefonintervju med diakon-assistent Mia Holmberg, Allhelgonakyrkan, Södermalm, 

Stockholm. 

 

Svenska kyrkans hemsida: www.svkyrkan.se 

Allhelgonakyrkans hemsida: www.svkyrkankatarina.com 

Sandvikens kommuns hemsida: www.sandviken.se 
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Stockholms kommuns hemsida: www.stockholm.se 

www.susning.nu/Augustinus 

www.owewikstrom.se 
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor 
 
 
Ålder: 
Anställning: 
Antal yrkesverksamma år inom Svenska kyrkan: 
 

1) Är tro ett aktivt val? 
2) När söker man sig som tidigare icke-troende till kristendomen 
3) Varför söker man sig dit och vad söker man? 
4) Vem är man? 
5) Lever man ett annorlunda kristet liv om man sökt sig dit som vuxen? 
6) Har du något att tillägga? 
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Bilaga 2 
 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Mao Engzell. Jag studerar till gymnasielärare i svenska och religion vid 
Högskolan i Gävle. Just nu håller jag på att skriva en c-uppsats om att bli religiös i vuxen 
ålder. Känner Du att det påståendet gäller dig, att du blivit religiös i vuxen ålder, får Du gärna 
hjälpa mig att besvara några frågor. Du förblir självklart helt anonym. 
Svara gärna direkt på detta papper. 
Tack på förhand! 
 

1) När sökte Du dig till kristendomen och Svenska kyrkan? 
Vid vilken ålder? Någon speciell tidpunkt i livet eller efter någon speciell händelse? 
 
2) Hur gick det till när Du blev troende? 
Var det ett aktivt val? Ett enkelt beslut eller en lång process? Smög det sig på, eller 
brakade det ner? 
 
3) Varför sökte Du dig till just Kristendomen? 
Vad tillför den för speciellt i ditt liv? Har Du sökt andra alternativ? 

 



Innehållsförteckning:

1. Inledning
sid. 3

2. Syfte och frågeställning
sid. 4


2.1 Begreppsprecisering
sid. 4


2.2 Ämnesavgränsningar
sid. 4

3. Material
sid. 5

4. Metod
sid. 6

5. Disposition
sid. 7

6. Bakgrund
sid. 8


6.1. Svenska kyrkan
sid. 8


6.2. Litteratur
sid. 10


6.3. Presentation av Allhelgonakyrkan
sid. 14

7. Undersökning
sid. 16


7.1 Intervju
sid. 16


7.2. Enkätundersökning
sid. 19

8. Analys
sid. 22

9. Diskussion
sid. 25

10. Sammanfattning
sid. 28

11. Käll- och litteraturförteckning
sid. 29

12. Bilaga 1 och 2
sid. 31

1. Inledning

Min mormor har berättat för mig att när hon var liten döpte man utan att tveka varenda nyfödd bebis i kyrkan, senare blev var och en av dessa bebisar som sprittande tonåringar även där konfirmerade och naturligtvis som vuxna också vigda och tillsist begravda. Man bad bordsbön, skolbön, kvällsbön, tacksägelsebön och gick i kyrkan åtminstone varje söndag. Att vara och leva som kristen var en självklarhet och kyrkan hade en naturlig del i människans liv. Att tillhöra den och dess gemenskap från och med det att man föddes tills det man dog var en o-ifrågasagd sak i de allra flesta svenskars liv, dels för att det inte fanns speciellt många andra accepterade alternativ men också för att det var helt enkelt bara så det var, så som det alltid hade varit och så som det alltid skulle förbli. Trodde min mormor ja…

Idag lever vi i ett Sverige som ser helt annorlunda ut. Svenska kyrkan lever inte längre i symbios med staten
 och har inte samma beslutande- och bestämmanderätt över våra liv och varken att döpas, konfirmeras, vigas eller ens begravas i kyrkan är det enda eller för alla självklara valet längre. Människan har blivit fri att välja själv och kanske väljer man att som förr äta hela kakan, kanske väljer man att bara ta en slick och smaka lite, eller kanske väljer man att inte smaka alls. Dagens samhälle erbjuder ett dignande smörgåsbord av andra alternativ såsom namngivningskalas, bar/bat mitsva, fylla-moppe-kalas, statshus-vigsel, Las Vegas-bröllop i Elvisstil eller att få sin aska spridd för vinden vid lantstället för den som hellre vill välja något annat. Världen har vidgats och kristendomen har kommit att bli en av många religioner och livsåskådningar som finns representerade i vårt land.

Kanske skulle man kunna tro att den svenska kyrkan inte får några nya medlemmar alls och helt och hållet håller på att utarmas nu när det nu finns så mycket annat nytt, spännande, främmande och exotiskt att välja på. Men fakta från deras hemsida visar att svenska kyrkan har idag ca. 6,9 miljoner medlemmar och år 2005-2006 fick man 5411 helt nya vuxna medlemmar.
 Den här uppsatsen kommer att handla om dem, de som i vuxen ålder av egen vilja söker sig till kristendomen och blir medlemmar i svenska kyrkan. De som tidigare varit icke-troende, eller åtminstone inte medlemmar tidigare och som till synes helt plötsligt nu gör ett aktivt och medvetet val att gå med i kyrkan och nu börja tro.

2. Syfte och frågeställning

Syftet med den här uppsatsen är att studera den vuxna individens självvalda religiositet och beskriva och förmedla den så som den upplevs för den troende själv. Jag vill veta vem denna människa är som aktivt i vuxen ålder söker sig till religionen, och också när, hur och varför. Mitt mål är vidare att, om möjligt, hitta, urskilja och beskriva likartade mönster och allmängiltiga strukturer.

Mina frågeställningar är av didaktisk karaktär och består av fyra huvudfrågor med tillhörande underfrågor:

· Vem? Yrke, ålder?

· När? När i livet inträffar detta? Efter någon speciell händelse? Vid någon speciell tidpunkt?


· Hur? Hur gick det till?


· Varför? Varför sökte sig personen till just kristendomen? Fanns det tidigare andra alternativ? Vad för något speciellt tillför kristendomen?


2.1 Begreppsprecisering

Den religion jag hädanefter kommer att undersöka, hänvisa till och tala om i denna uppsats är Kristendomen, Svenska kyrkan, Sverige.


Med begreppet vuxen syftar jag på en individ med ålder överstigandes 15 år. Denna ålder har jag valt för att det är vid den åldern man vanligen konfirmerar sig i Sverige.


Med begreppet religiös syftar jag i denna uppsats på troende kristen, medlem i Svenska kyrkan.

2.2 Ämnesavgränsningar

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att begränsa mitt undersökningsområde till att omfatta studier kring och undersökning av den troende och/eller religiösa människan, som sökt sig till kristendomen och blivit medlem i svenska kyrkan i vuxen ålder. Den troende människan och hennes värld har jag valt att undersöka via litteratur, via perspektivet från en präst inom svenska kyrkan samt via perspektivet från aktiva och troende medlemmar i svenska kyrkan som sökt sig dit i vuxen ålder. Anledningen till mina avgränsningar var att jag ville ha både det yrkesmässiga insider-perspektiv som en präst kan representera och det personliga insider-perspektiv som den vuxna, troende medlemmen själv representerar. Det jag hoppas och önskar uppnå med mina avgränsningar är att ge en så hel, meningsfull och korrekt bild av hur den troendes värld ter sig för den troende som möjligt.

3. Material

Uppsatsen är materialmässigt uppdelad i två delar. Den första delen består av en kortare beskrivning av och diskussion kring litteratur och annat material jag studerat under detta uppsatsarbete. Som huvud-metodbok har jag använt mig av Grundbok i forskningsmetodik skriven av Runa Patel. Den övriga delen av litteraturen består främst av böcker innehållandes berättelser om och direkt ur livet, de behandlar ämnen som vuxentro och att hitta och leva med Gud. En del av litteraturen är skriven av människor som själva i vuxen ålder sökt och funnit en tro och religiositet, de är mycket personligt skrivna och starkt upplevelse- och erfarenhetsbaserade. Det har hjälpt till att sätta tonen för mitt arbete, då det jag undersöker och försöker porträttera i mitt arbete är just denna, den högst personliga känslan och erfarenheten och människors egna ord av sina egna upplevelser. Litteraturen har även hjälpt mig att förbereda mig inför mötet med och analysen av de ”riktiga” svaren i min intervju och min enkätundersökning. Via litteraturstudierna har jag funnit och tillgodosett mig mycket av de bakgrundskunskaper och det bakgrundsmaterial jag behövt samt nödvändiga kunskaper för analysarbetet av min undersökning. Internetstudierna har jag främst bedrivit på Svenska kyrkans och Allhelgonakyrkans hemsidor. Där har jag funnit fakta, historia och statistik som jag behövt för min egen förståelse och arbetets bakgrundsarbete. Den andra delen, vilket utgör själva undersökningen, består av den intervju och den enkätundersökning jag utfört. Intervjun är gjord i Sandviken med en före detta präst inom Svenska kyrkan. Enkäten skickades i tjugo exemplar till Allhelgona kyrkan, Katarina församling i Stockholm och besvarades av nio av deras medlemmar. Urvalet av vilka som svarade på enkäten gjordes av de svarande själv, helt utan delaktighet eller insyn av mig. Denna kyrka och församling fann jag under mitt förarbete till denna uppsats. På grund av svårigheter att finna tillräckligt många personer för en tillfredsställande enkätundersökning i Gävleborgsområdet vidgades mina sökvyer till att omfatta hela Sverige och då fann jag denna kyrka med flertalet människor som inte bara stämde in på mitt undersökningsområde utan också var villiga att hjälpa mig. Jag har inga som helst fakta om dessa personer utöver det som de själva valt att skriva i enkäten, men jag tar dem för att vara fullgoda representanter för sig själva, sin tro och deras svar för att vara absolut möjliga att basera denna undersökning på. Varje människas situation är unik, men via har vissa gemensamma erfarenheter och socialt betingade förhållanden. Detta gör att det går att urskilja likartade mönster i människors liv samt att beskriva dessa. Då uppgiftslämnarens upplevelse av en faktisk situation är av intresse måste rimligheten bedömas i förhållande till upplevelsen i sig. Det vill säga uppgiftslämnarens personliga förhållande till den faktiska situationen. I detta fall betraktas uppgiftslämnaren som representant för hur individer kan uppleva motsvarande situationer.


4. Metod

Forska innebär att på olika sätt förfoga sig kunskap. Beroende på vilken typ av kunskap man söker intar forskaren olika forskningsmetoder. Jag har utifrån mitt forskningsproblem valt att anamma den hermeneutiska forskningsrollen och bedriva en kvalitativ forskning med ett insiderperpektiv baserat på mina egna värderingar och kunskaper. Mitt syfte är att skaffa bestående och meningsfull djupkunskap och min ambition är att förstå, analysera och förmedla meningsfulla helheter för att lyckas beskriva den troendes värld så som den ter sig för den troende själv. Mitt mål är vidare att i denna värld också hitta, urskilja och beskriva likartade mönster och allmängiltiga strukturer.

Hermeneutiken utvecklades för att vetenskapligt behandla människors upplevelser och erfarenheter, det centrala i tolkningen är innebörden av mänskliga fenomen för dem själva.


Eftersom människor har erfarenheter som kan förmedlas genom språket, kan vi uppnå förståelse för varandras och vår egen subjektiva livssituation, på ett sätt som skiljer sig från vår upplevelse av naturen. Förståelsen baserar sig nämligen på inlevelse.
 Vi förmedlar vår värld, vårt liv, våra upplevelser och känslor via språket. Språket är hela tiden inbegripet i den erfarenhet som söker sin förståelse.
 Det finns inget neutralt, värderingsfritt språk. Förståelse av denna värld uppnås genom tolkningen, ”dechiffrering” av de upplevelse och spår som människor via språket förmedlar.
 De metoder jag har använt mig av under mitt uppsatsarbete består av litteraturstudier, studier av information och fakta från Internet, en kortare telefon-intervju, en intervju och en enkätundersökning.

Den hermeneutiska forskaren närmar sig sitt forskningsobjekt subjektivt utifrån sin egen förförståelse. Förförståelsen blir ett verktyg i tolkningen. Forskaren strävar efter att se och förstå helheten i forskningsproblemet och forskaren bör hänge sig med inlevelse och själv bli en del av den verklighet som studeras.
 Jag ville att denna undersökta värld skulle få beskriva sig själv med sina egna ord och egna termer och ta sig det uttryck det ville och behövde. Jag har bedrivit en kontinuerlig analys av och reflektion kring mitt eget arbete, vilket varit i ständig förändring och utveckling. Arbetet har fått styra mig och mina metoder och inte tvärt om. Intervjun är gjord med en före detta präst inom Svenska kyrkan med syfte att få det yrkesmässiga perspektivet på mina undersökningsfrågor. Enkätundersökningen skickades i tjugo exemplar till Allhelgonakyrkan i Stockholm och besvarades där av nio av deras medlemmar, som skulle ha sökt sig dit och blivit troende i vuxen ålder. Målet med enkätundersökningen var att få det personliga perspektivet på mina undersökningsfrågor. Jag valde att göra en enkätundersökning dels för att jag inte hade möjlighet att resa till Stockholm och göra intervjuer och dels för att jag ville att de personer som svarade skulle få uttrycka sina känslor med sina egna ord. Mina metoder och tillvägagångssätt känns rimliga, rätta och helt i enlighet med det material, undersökningsämne, undersökningsfrågor och undersökningspersoner jag arbetat med under uppsatsens tillblivande. Tolkningsakten innebär ett möte mellan den som tolkar och undersökningsmaterialet. Den som tolkar intar en subjektiv forskarroll med utgångspunkt i sin egen grundsyn och de värderingar och den förståelse man har om fenomenet i fråga. Forskaren använder medvetet sina värderingar i forskningsprocessen och de erfarenheter och den kunskap forskaren har utgör dennes förförståelse.


5. Disposition

Dispositionen av den resterande delen av den här uppsatsen kommer att bestå av följande delar:

· Ett bakgrundskapitel där jag diskuterar och knyter samman mitt undersökningsämne med valda delar av den litteratur jag läst. Här finns också en sammanfattning av information om Svenska kyrkan samt en kort presentation av Allhelgonakyrkan och Katarina församling i Stockholm, dit min enkätundersökning blev förlagd,

· innehållande en sammanfattning av telefon-intervju gjord med diakon-assistent vid denna kyrka.

· Den undersökande delen av min uppsats som består av en intervju och en enkätundersökning vilka här presenteras återgivna såsom de besvarades i sin helhet.

· En analysdel där jag analyserar min undersökning, de resultat jag kommit fram till, hur väl syftet med uppsatsen har blivit uppnått och om mina undersökningsfrågor blivit tillfredsställande besvarade.


· En diskussionsdel där jag har samlat mina egna tankar, funderingar och åsikter om mitt ämne, min undersökning och hela mitt arbete.

· En sammanfattning i punktform där jag redogör för hela min undersökning och vad jag har kommit fram till.


· En käll- och litteraturlista i alfabetisk ordning.

· Bilaga 1 och 2 som innehåller intervjufrågorna och enkätundersökningsformuläret.

6. Bakgrund

Detta arbete som kan liknas vid en resa mot okänt mål har formats och fötts ur min egen fascination och nyfikenhet inför det ämne jag valt att undersöka; att bli religiös i vuxen ålder. Jag hade inga som helst förkunskaper inom detta område mer än mina egna fördomar och förutfattade meningar. Jag antog att något utifrån måste drabba den enskilda människan och riktigt skaka om henne, för att man som tidigare icke-religiös plötsligt ska söka sig till och anamma religionen och kyrkan. Jag ville med det här arbetet få mina teorier/fördomar antingen bekräftade eller avfärdade och jag ville veta mer, lära mig mer och förstå mer.

Nedan följer en presentation av vad jag funnit för förankring eller koppling mellan mitt undersökningsområde och Svenska kyrkan, diskussion kring valda delar av den litteratur jag studerat samt en kortare presentation av Allhelgonakyrkan, dit min enkätundersökning skickades.

6.1 Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är ett evangelistiskt-lutherskt trossamfund med tidigare ställning som statskyrka, nu folkkyrka. Svenska kyrkan består av cirka 2500 församlingar i 13 stift och 83,5 % av befolkningen är medlemmar.


Statistik från Svenska kyrkan visar att 0,9 % eller 59156 vuxna människor valde att gå ur och 0.3 % eller 5411 vuxna människor valde att inträda i Svenska kyrkan 2 november 2005 – 1 november 2006.
Under mitt förarbete och materialinsamlande till denna uppsats fann jag vad man kan kalla ”väntan” eller ”förväntan” på att människor mitt i sitt vuxna liv, utan att ha blivit drabbade av några yttre omständigheter, ska komma att söka sig till kyrkan och kristendomen.
 Svenska kyrkan antar att vissa av oss i vuxen ålder inom oss kommer att känna behov av och en längtan efter att få tillhör något större än oss själv. Kyrkan tror att vi med åldern kommer att börja funder kring de existentiella frågorna som; var detta allt? Vad är meningen med livet? Finns det ett liv efter döden? Man talar inom kristendomen om att dessa frågor och funderingar är väckta inom oss av Gud. Detta är ett av hans sätt att kalla oss till honom. Gud har skapat oss alla i syfte av att lev med honom och han kommer på ett eller annat sätt att kalla oss tillbaka till sig. Vi människor har dock utrustats med den fria viljan, och vi kan om vi vill välja ignorera känslorna och behoven vi känner inom oss. För den som vågar lyssna till sitt inre och följa sitt hjärtas röst väntar belöning i tusenfalt. Att tro innebär att man får ett rikare liv. Vi sluter cirkeln med Gud och Guds kärlek flödar genom oss och vi får en inre kunskap att leva med som innebär att vi alltid är älskade, aldrig ensamma, att vi är bra, efterlängtade och värdefulla. Vi blir påminda via den kristna tron om livets storhet och värde, det fantastiska i att världen och vi finns till. Ordet tro betyder tillit och att våga lita på sig själv, på Gud och att den egna relationen till Gud kan bära är mycket viktigt. Tro handlar om att sätta sin tillit till vad Gud gjort genom Jesus Kristus, men att tro på Gud behöver inte vara en motsats till det vi vetenskapligen vet och känner till.


Svenska kyrkan har ett brett landsomspännnde nätverk och erbjuder på många håll i Sverige något för människan i alla livets åldrar. På flera ställen i landet arrangeras speciella samtalsgrupper och kurser för att dessa människor som söker sig till kristendomen i vuxen ålder. Syftet med kursen är att deltagarna ska få ett forum att diskutera dessa existentiella frågor i och hitta och lära sig följa sin andliga inneboende längtan. Man vill med sina kurser och samtalsgrupper räcka ut en hand till dessa människor som söker svar och erbjuda dem ett alternativ inom kyrkan.

Tabellen (tabell 1) nedan visar resultat från den svenska EVS
-undersökningen år 1990 på frågan: Hur viktiga respektive sfärer är i egna livet. De svarande var i ålder 18-75 år.

		Hur viktiga respektive sfärer

är i egna livet?

		Inte alls

		Mycket viktigt



		Familj

		1%

		87%



		Vänner

		1%

		69%



		Arbete

		1%

		68%



		Fritid

		1%

		55%



		Kultur

		6%

		28%



		Idrott

		16%

		17%



		Politik

		15%

		11%



		Religion

		34%

		10%





Religion tillmäts, enligt tabellen, mindre vikt i det egna livet än familj, vänner, arbete, fritid, kultur, idrott och politik. Även om religion framstår som mindre viktigt än vart och ett av dessa områden, framgår det också att 11%, ungefär var tionde vuxen svensk, anser att religion är en mycket viktig del i deras liv.


6.2 Litteratur

Likaså i ett par av böckerna jag läst under arbetet av denna uppsats kunde jag märka samma väntan eller förväntan som hos Svenska kyrkan. Denna förväntan om att människan en dag, oavsett livskriser, kommer att söka sig tillbaka till Gud, till sitt ursprung. Människan är skapad av Gud, ämnad att leva med Gud och Gud kommer till slut att kalla oss alla tillbaka.

Owe Wikström föddes 1945 och är författare, präst och psykoterapeut. Han arbetar sedan 1984 som professor i religionspsykologi vid Teologiska fakulteten på Uppsala universitet.


Enligt Wikström är människan är skapad av Gud just i syfte att leva med Gud, men har också utrustats med friheten att vända sig mot eller ifrån honom. Tider då de stora livsfrågorna blir akuta i en människas liv är inte följder av slump utan ett verk av Gud. Genom att väcka dessa funderingar djupt inom oss kallar Han på oss och vill få oss att söka och sluta oss till Honom.

Vägen till att finna och slutligen leva med Gud består av sju steg.

1. Det första steget på vägen mot Gud kännetecknas av människas oro och man upplever ett starkt begär eller en längtan inom sig efter att få tillhöra något större, viktigare och mer meningsfullt än sig själv och det liv man nu lever. Dessa känslor kommer över människan oavsett möte med kyrka eller Bibel men kan te sig särskilt starka vid till exempel en livskris eller efter ett möte med en helgad person. Det som ser ut som en livskris från ett mänskligt perspektiv är vid själva verket Guds egen handling med människans hjärta och kan gripa en tonåring såväl som en medelålders människa och ofta helt utan förvarning.

2. I det andra steget, som kännetecknas av frid och mening, finner den sökande människan Gud. Människan börjar förstå att det finns något som motsvarar hennes längtan och Gud uppenbarar sig i korta faktiska glimtar. Det gudomliga blir realitet, människan får visshet om Guds existens och Gud visar sig nu helt och leder människan vidare.

3. Det tredje steget innebär att Gud kräver vissa saker av människan som att vara god till exempel. Det är en smärtsam period då man gör uppmed sitt liv och andra och börjar förstå sin egen del i den stora helheten.

4. Det fjärde steget kännetecknas av förvirring och beskrivs som att gå från mörker till ljus eller från död till liv. Fokus förflyttas från sig själv till andra och annat. Man inser att allt har givits av Nåd från Gud, det vill säga utan människans förtjänst.

5. Det femte steget drabbar inte alla och innebär mörker och att Gud för en tid döljer sig. Man känner i den här perioden till Guds godhet men känner ej av den, man går igenom en känslomässig torka. Man tvivlar inte längre på Gud, men han ter sig frånvarande. Gud döljer sig, drar sig undan och tystnar. Denna tystnad är en del av Hans sätt att göra sig ännu mer klar och ofrånkomlig och syftet är att människan ännu mer klart ska kunna se och älska livet mer än att söka finna dess mening.

6. I det sjätte steget har Gud blivit det verkligaste av allt verkligt och människan upplever sanningen i att älska livet mer än dess mening. Man pratar om den nya födelsen, människan känner en outsäglig glädje och får en stark förvissning om att döden är dödad och att hon själv har del i den tillkommande världens liv.

7. Det sista steget på vägen mot Gud kännetecknas av en känsla av tillit. Gud har efter en lång resa blivit ens vän, ens närmsta och bästa livskamrat som kommer att följa en genom hela livet. Medmänniskan och världen blir viktig, man blir mindre egoistisk och ser sig själv som en del i en större helhet. Man upplever trygghet och kraft, man känner sig stark och redo att ta sig an sitt nya kristna liv.


Det verkar således som om Wikström väntar samma utveckling i en människas liv som Svenska kyrkan, att man någon gång ska känna ett behov inifrån att söka sig till Gud. Detta behov är enligt Wikström planterat av Gud inom människan just för att vi ska söka oss till honom. Detta behov kan yttra sig som svåra livskriser då människan ifrågasätter meningen med allt hela sin existens. Han menar vidare att Gud har skapat oss med syfte att vi ska leva med honom åter igen, men människan har en egen vilja och att tro är en viljans process. Vi måste vilja tro för att lyckas tro och utan

tro kan människan inte bli totalt och fullkomligt lycklig, något kommer alltid fattas henne och kanske kommer hon också alltid att söka efter det.

Augustinus (354-430) helgon, teolog, filosof, kyrkofader, kyrkolärare och biskop har skrivit en imponerande mängd böcker i flertalet ämnen och ägnade mycket tid åt att skriftligen försvara kristendomen. För Augustinus var Gudsbegreppet det centrala, Gud är det sanna varandet och människan är skapad att leva i Gud, för Gud. Gemenskapen med Gud är den sanna lyckan.
 Augustinus skriver i sin bok Bekännelser att Gud har inrättat sin skapelse så att den uppenbarar honom och ger impulser att söka honom. Han styr oss alltså till att åter söka upp honom. Men vore inte människan syndig och gudsfrånvänd skulle hon kunna återvända till Gud via skapelsen utan hjälp av någon särskild uppenbarelse, genom Bibeln eller genom Ordets människoblivande i Kristus. Men för den fallna människan, vilka vi ju är, utgör tron den enda säkra utgångspunkten för hennes uppstigande till Gud. Gud pockar alltså på människan att söka honom, han tänder en längtan i människans bröst. En längtan och ett behov som endast kan släckas av att finna honom och tro på honom. Tron blir sedan en språngbräda som ger möjlighet till ny intellektuell ansats, tro bör man inte göra bara med hjärtat utan också med hjärnan. Jesus uppmaning: ”Sök och ni skall finna”, kan enligt Augustinus tolkas som en uppmaning att med tron som bas sträva vidare mot större intellektuellt begripande, att inte bara nöja sig med att tro utan också förstå och i verkligheten kunna förankra sin tro. Kanske kan man vidare tolka det som att tron bör genomsyra allt, hela människans liv och inte vara bara en avskild och privat del. Att vi ska låta tron forma oss som människor, vara stolta över den och använda oss av den i alla delar av våra liv. Leda oss, stärka oss och pusha oss på alla plan. Tron skärper intellektets öga så att människan kan upptäcka de skapade verkens vittnesbörd om sin Skapare, Gud finns i allt. Man kan enligt Augustinus inte bli fullkomligt lycklig utan att tro, men tron styrs av den mänskliga viljan och man måste därför göra ett aktivt val att tro.


En av religionssociologins klassiker, den franske samhällsforskare Émile Durkheim (1858-1917), menade att i varje samhälle finns det något som hålls för heligt och att religionen därför är ett universellt fenomen.
 Tomas Luckman, en annan religionssociolog, hävdar att det är en grundläggande egenskap hos människan att ha en religion och att varje människa på ett sätt är ”religiös”. Det överskridande av den biologiska naturen som ligger i att man frigör sig från de omedelbara upplevelser man har och inordnar dem i ett tolkningsschema, betraktas av Luckmann som ett grundläggande religiöst fenomen. Denna förmåga skiljer människan från andra varelser. I varje människa finns olika ”lager” Där den ena ytterpunkten är det alldagliga, motpolen till det, den andra ytterpunkten utgörs av det som ligger utanför det ”normala”, det vill säga de erfarenheter som inte kan förstås. Denna åtskillnad av alldagligt och förundransvärt, har enligt Luckmann alla och religionen är därför universiell på det personliga planet.


Religionssociologiska forskare är överens om att många av de människor som hör till en kyrka eller religiösa samfund har religiösa uppfattningar som inte har täckning i eller som rent av står i motsättning till den lära som deras religiösa organisation företräder. Det kan vara såå att man lägger tyngdvikten vid andra delar av det religiösa systemets ideologi eller praktik än de som officiellt anses vara de viktigaste eller så att man ger andra tolkningar av trosdokument och religiösa handlingar än de officiella tolkningarna.


Olika undersökningar har genom åren gjorts för att beskriva religiöst engagemang hos det svenska folket. Tabellen (tabell 2) nedan från 1984-1985 visar Gudstro i förhållande till gudstjänstbesökare.


		

		Gudstjänstbesökare

		Icke-


gudstjänstbesökare

		Summa



		Har säker Gudstro

		14%

		27%

		41%



		Saknar säker Gudstro

		6%

		53%

		59%



		Summa

		20%

		80%

		100%





Undersökningen besvarades av cirka 5700 människor och av dem svarade 41%, det vill säga cirka 2/5 av Sveriges befolkning att de har en säker Gudstro och 14% av dem är regelbundna gudstjänstbesökare.


I följande tabell (tabell3) från 1984-1985 kan avläsas hur många som har gudstro utan religiös sed i barndomshemmet.


		66-74 år

		37%



		56-65 år

		35%



		46-55 år

		37%



		36-45år

		32%



		26-35 år

		28%



		17-25 år

		29%





Tabellen visar att religiös sed från barndomshemmet ökar med åldern.


I nedanstående tabell (tabell 4) redovisas religiös förändring i Sverige genom åren genom frågan Tror Ni/Du att det finns en Gud?


		

		1947

		1968

		1980

		1990

		1996



		Ja

		83%

		72%

		52%

		38%

		48%



		Nej

		8%

		21%

		34%

		46%

		38%



		Vet ej

		9%

		7%

		14%

		16%

		14%



		Summa

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%





Tabellen visar en nedåtgående trend fram till och med år 1990 i fråga om hur många som trodde att det fanns en Gud. År 1996 har siffran dock ökat med tio procent. Omvänt visar tabellen på en uppåtgående trend fram till och med år 1990 i fråga om hur många som inte trodde att det fanns en Gud. År 1996 har denna siffra sjunkit med åtta procent.


6.3 Presentation av Allhelgonakyrkan

Allhelgonakyrkan belägen i Helgalunden och tillhör Katarina församling, en av fyra församlingar i Södermalm, Stockholm. Församlingen har ungefär 32 000 invånare varav 23 500 av dem är medlemmar i Svenska kyrkan. Kyrkan började byggas år 1917 av Sällskapet för främjande av kyrklig själavård och var ritad med inspiration från en svensk 1700-tals landsortskyrka. 1918 invigdes kyrkan och fick sitt namn; Allhelgonakyrkan. 1972 kom kyrkan att tillhöra Katarinaförsamling.


Kyrkan drivs till största delen av frivilliga krafter från ideellt arbetande och har få anställda. Den har med tiden kommit att utvecklas till något av en kyrka för vuxna, då de flesta av församlingens medlemmar är vuxna och också har sökt sig dit i vuxen ålder. En del kommer efter att bestämt ha avsagt sig all sorts tro som ett resultat av att de blivit mycket besvikna på en tidigare tro, men som ändå inom sig fortfarande har ett behov av och en önskan av att få gemenskapen tillhöra något större än de själva. En del kommer efter olika sorters livskriser, många kommer från missbruksvårdens tolvstegsprogram, men de allra flesta söker och ansluter sig till Allhelgonakyrkan för att de plötsligt eller under en lång tid känt och upptäckt en andlig längtan inom sig själva. En längtan så stark att den inte längre går att förneka. Man anser sig vara en mycket öppen, tillåtande, kravlös och fri kyrka där man får tro och utvecklas som man själv vill och behöver.


Allhelgonakyrkan anordnar, liksom även andra kyrkor runt om i Sverige, en speciell kurs för just vuxna människor som vill finna sin egen tro, bli religiösa och ansluta sig till kyrkan. Den heter Vuxenväg till tro och är en fyrastegskurs som tar emot fyra till tio personer per kurs.

1. Steg ett kallas Välkomnande och innebär att man som kursdeltagare lär känna varandra. 2. Steg två kallas lärande och växande och innebär att deltagarna delar erfarenheter med varandra och söker sig in i den kristna tron.

3. Steg tre kallas Fördjupning och innebär fördjupning med vilja att låt tron få en plats i våra liv.

4. Steg fyra kallas Sändning och innebär att människan

sänds ut i vardagen för att i kyrkans gemenskap leva med den kristna tron. Under kursens gång behandlar man ämnen som: Vad är meningen med livet? Kan man tro? Hur ska jag lära känna Gud? Tanken är att den som vill i egen takt tillsammans med andra sökande ska få finna och stärka sin kristna tro, lära sig våga växa med Gud och följa trons vägar genom livet. Under kursen får man vägledning, handledning och undervisning och det finns också möjlighet till dop, konfirmation och dopförnyelse för den som så vill och önskar.


7. Undersökning

Denna undersökande del av min uppsats är tvådelad och består av en intervjudel och en enkätdel som här presenteras i sin helhet. Syftet med undersökningen är att med ett hermeneutiskt förhållnings-och tillvägagångssätt undersöka den religiösa, vuxna människans självvalda väg till tro ur både ett yrkesmässigt och ett personligt perspektiv med hjälp av dessa frågor: Vem? När? Hur? Varför?

7.1 Intervju

Denna intervju är gjord med en före detta präst, Sandviken, maj månad 2007.

Ålder: 57 år.

Antal yrkesverksamma år inom kyrkan: 15 år, vid olika stift runt om i hela Sverige.


Dessa var mina intervjufrågor:


Är tro ett aktivt val?

När söker man sig som tidigare icke-troende till kristendomen?


Varför söker man sig till kristendomen och vad söker man där?

Vem är man?


Lever man ett annorlunda kristet liv om man sökt sig dit som vuxen?


Har du något att tillägga?


Här följer samtliga frågor med sina respektive svar:

1) Är tro ett aktivt val?


Ja, vad jag menar med att tro är ett aktivt val. Om man fortsätter att tro upp i vuxen ålder så bör det åtminstone vara det. Det kan dock vara mer eller mindre uttalat och dramatiskt men det bör nog handla om ett aktivt val för att man själv ska må bra och hitta rätt. Att tro handlar om att följa sitt hjärta.

Sören Kirkegaard ville inte att tron skulle vara en vana eller ett tvång. Han ville att man skulle göra ett aktivt och medvetet val, vilket han liknade vid ett hopp från en klippa. Han menade att människan måste våga kasta sig ut och falla fritt och våga lita på att det bär och det ska leda henne till en levande och stark tro. Jesus och evangelierna predikar ett skarpt och strängt synsätt när det gäller att tro. Jesus säger bland annat att: du kan inte följa mig om du inte lämnar din far och din mor. Detta har medvetet tonats ner av kyrkan för att få en mjukare framtoning som tilltalar och passar fler.

Jag tror på att människan efter utforskande måste komma till en avgörelse inom sig själv, där man bestämmer måttet av allvar i sin tro. Då man bestämmer hur ens tro ska vara, se ut och fungera. Det slentrianmässiga troendet, som till exempel när man tror utan reflektion, har alltid funnits och kommer alltid att finnas.

2) När söker man sig som vuxen tidigare icke-troende till kyrkan?


Det kan hända dramatiskt och hastigt som vid krissituationer såsom dödsfall, skilsmässa, olika typer av förluster eller annan form av livskris. När man plötsligt tvingas fundera kring de stora frågorna i sitt liv som: Vad är meningen med livet? Varför hände detta mig? Finns det liv efter döden? Många upplever ett kaos inom sig som de själva inte känner sig kapabla att reda ut, de behöver hjälp och stöd att komma vidare. Från kyrkan får de stöd, hjälp och gemenskap och livet får ny mening och nytt ljus. Många har efteråt beskrivit det som att de fått hjälp av en osynlig kraft. För de allra flesta som jag har träffat har det hänt långsamt och strävande då människor som en naturlig del av åldrandet sakta upptäcker att de saknar något i sitt liv. De kanske får funderingar som: Var detta allt?


Man kanske ser tillbaka på sitt liv och hittar förut dolda sammanhang och man börjar tro att vissa saker kanske faktiskt var ämnade att hända, man börjar tro på något större. Man börjar närma sig döden och funderar kring den och vad som kan vänta eller inte vänta därefter. Man kan söka sig till religionen av kärlek. Man kanske konverterar till kristendomen i samband med att man gifter sig med en kristen person. En sådan religiositet och tro kan tvärt emot vad många tror bli oerhört stark. Man måste ju erövra och lära sig något helt nytt, använda sitt intellekt och verkligen efter ifrågasättande och reflektion skapa sig en tro man är bekväm att sedan leva med. Man kan få hjälp ur ett missbruk av religionen, tolvstegsprogrammen har visst religiöst innehåll och många söker sig i sin eftervård till kyrkan för fortsatt hjälp och stöd.


3) Varför söker man sig till kristendomen och vad söker man där?


Man söker oftast en ny mening i sin tillvaro och ett annat sätt att leva och tänka på. Man söker kanske trygghet, gemenskap och tillhörighet. Man vill att pusslet Livet ska gå ihop, så långt det är möjligt. Man vill kanske känna lugn, bli en del av kosmos, av alltet och känna den där osynliga handen på axeln. Kanske känner man sig ensam och vill ut ur ensamheten. Man har fått nya frågor och funderingar och man tror att de kan besvaras av Gud och religionen. Man vill bli en del av den större helheten och känna lycka och välmående i sitt liv. Känna att man är viktig och att det man gör är viktigt. Man vill lära sig att leva på vad man anser vara ett nytt, bättre och rikare sätt. Man vill bli en medmänniska, lära sig leva med sig själv och andra. Man vill finna Gud.

4) Vem är man?


Man är vem som helst, man eller kvinna, i åldern 30-50 år, ibland äldre eller yngre men jag skulle uppskatta att de flesta är där emellan. Det finns ingen speciell människotyp som oftare blir religiös i vuxen ålder och inget särdrag så vitt jag vet som speciellt skulle utmärka den människa som kommer att söka sig till religionen i vuxen ålder. Inte heller någon speciell typ av yrke förekommer oftare än andra. Det handlar nog om livets oändliga tillfälligheter och hemligheter. Kanske att man skulle ha lättare att söka sig dit eller få upp ögonen för det om man i sitt yrke eller på annat vis lever nära dessa frågor.

5) Lever man ett annorlunda kristet liv om man sökt sig dit som vuxen?


Ja, ofta gör man det, åtminstone till en början. Man har fått ett nytt bättre liv och gjort ett aktivt val som man är stolt, glad och nöjd över. Man upplever att man ”hittat hem” och vill mer än gärna dela med sig av sina upplevelser till andra. Man vill att andra ska få uppleva det fantastiska som man själv just upplevt. Man vill verkligen leva ett kristet liv, och tar ofta på sig sin nya roll med stort allvar och brinnande het hängivelse. Man har fått en nytändning och allt är glädjefullt och meningsfullt. Man är positiv och ivrig, vill skynda sig och inte missa något i sitt nya, fantastiska liv. Kanske vill man också rädda andra, övertyga dem att också följa samma väg. Överlag skulle jag säga att de som blir religiösa i vuxen ålder många gånger har en bättre definierad tro. De har funderat mycket och de vet vad de tror på och varför. De tror inte slentrianmässigt utan att veta varför, utan har aktivt bestämt sig och tagit ställning. Ofta lever de också ett mer aktivt kristet liv och engagerar sig mycket i kyrkliga aktiviteter, många arbetar också frivilligt i någon av kyrkans organisationer.

6) Har du något att tillägga?


Detta är en ganska dold grupp av kristna både för statistiken och för allmänheten, även om den inte är det för mig eller andra sim arbetar nära eller inom kyrkan. Jag tror att det är mycket vanligare än vad folk tror att man söker sig till religionen i vuxen ålder, det är för många en helt naturlig utveckling och handlar kanske mer om att söka sig tillbaka än om att söka något nytt. Man är döpt, konfirmerad och gift inom kyrkan men kan inte påstå sig tro, och så faller den biten också på plats. Cirkeln sluts när man börjar tro. Det är idag fortfarande väldigt trendigt att söka och finna sig själv, skapa sin egen religion och sin egen tro, det behöver inte alltid vara dramatiskt eller exotiskt, kristendomen räcker fortfarande bra för många.

7.2 Enkätundersökning

Denna enkätundersökning skickades i maj månad 2007 i 20 exemplar till Allheglgonakyrkan, Stockholm, en församling som enligt egen utsago har flertalet medlemmar som aktivt sökt sig dit i vuxen ålder. 9 av de 20 enkäterna kom tillbaka besvarade.


Dessa var de frågor formuläret innehöll:


När sökte Du dig till kristendomen och Svenska kyrkan? Vid viken ålder? Någon speciell tidpunkt i livet eller efter någon speciell händelse?

Hur gick det till när Du blev troende? Var det ett aktivt val? Ett snabbt beslut eller en lång process? Smög det sig på eller brakade det ner?


Varför sökte Du dig till just kristendomen? Vad tillför den för speciellt i ditt liv? Har Du sökt eller provat andra alternativ?


Här följer samtliga frågor med sina respektive svar:

1) När sökte Du dig till kristendomen och Svenska kyrkan? Vid vilken ålder? Någon speciell tidpunkt i livet eller efter någon speciell händelse?


Person 1: Jag konfirmerade mig i Katarina församling, har varit aktiv och troende sedan dess och nu arbetar jag där som kock.


Person 2: Vid konfirmationen när jag var 15 år.


Person 3: År 1989, när jag var arton år. Jag gick med i Pingstkyrkan under en kritisk period i mitt liv. Jag upplevde det som om Jesus drabbade mig, jag sökte inte Gud utan Gud fann mig.

Person 4: År 1990 i 30-årsåldern. Jag hade ny utbildning, var nygift, hade nytt jobb. Tanken på att skaffa barn infann sig och jag kände en saknad efter villkorslös kärlek.


Person 5: Jag känner att kyrkan blev ett naturligt steg i min långa Andliga vandring. Jag upplever att jag blev utbränd i mitt liv. Jag var omkring 47 år och hade varit sjukskriven i 2 år.


Person 6: Jag har aldrig sökt mig till kristendomen. För mig är livet en andlig resa och Allhelgonakyrkan en plats där andlig och jordisk närvaro får utrymme i mänsklig gemenskap.


Person 7: Jag var 27-30 år och gick in i Vasakyrkan för att hedra min fars dödsdag och gick på en söndagsgudstjänst.


Person 8: Vid 50-års ålder.


Person 9: Jag var 29 år. Hade problem med relationer och mitt eget liv, funderade över varför jag var så destruktiv mm. Kom i kontakt med ett tolvstegsprogram, dock ej AA.


2) Hur gick det till när Du blev troende? Var det ett aktivt val? Ett snabbt beslut eller en lång process? Smög det sig på eller brakade det ner?


Person 1: Har alltid känt mig djupt troende, dock inte religiös.


Person 2: Det var en ganska lång process innan jag förstod. Nix, det var inget aktivt val från min sida, jag blev själv vald.


Person 3: Det var ett aktivt beslut att ta emot Jesus. Det var början på en process. Sedan har jag fått lära känna Gud successivt genom åren och nu är jag 36 år. Man kan säga att det brakade ner först, men sedan har det tagit lång tid att komma till insikt. Gud vill att jag ska lära känna ”honom” allt mer.


Person 4: Troende har jag varit jämt. Den aktiva tron kom i samband med min vuxen-konfirmation. Det var ett behov som växte sig starkare och en längtan som inte gick att ignorera tillslut.


Person 5: Tron förvandlades till ett liv i Gud av Gud. Detta var en lång medveten resa genom olika andliga inriktningar.


Person 6: Jag upptäckte genom en personlig erfarenhet den villkorslösa kärleken och har sedan dess dansat mitt liv mellan tillit och tvivel. Det har periodvis varit ganska dramatiska och intensiva upplevelser.


Person 7: När jag var 33 år fick jag en tjänst i en församling och kom in i tron. Jag fick ett andligt, personligt möte.


Person 8: En lång process.


Person 9: Det är fortfarande, det är ett år sedan jag började gå i kyrkan, ett pågående arbete. Just idag vet jag inte om jag är troende, men förra veckan var jag säker. Ibland brakar det ner, ibland smyger det sig på och ibland vet jag inte.

3) Varför sökte Du dig till just kristendomen? Vad tillför den för speciellt i ditt liv? Har Du sökt eller provat andra alternativ?


Person 1: Jag ville finna Gud.


Person 2: Den möter mina behov. Tillför allt jag kan tänka mig men inget specifikt mer en sinnesro och helande gemenskap. Har inte sökt andra alternativ.


Person 3: Jag var i behov av hjälp med mitt liv. Min tro är det viktigaste i mitt liv. Gud är livet, sanningen, kärleken och min räddning! Jag får mycket hjälp och vägledning av Gud. Egot är i opposition mot Gud, den del av mig som kämpar mot livet. Men mitt sanna jag är kärlek och ande och där är jag ett med Gud och Guds vilja. Om jag släpper taget om min själviska vilja får jag det som Gud vill ge mig och det är det bästa. Gud är god och vill mig alltid väl! Jag tycket fortfarande att det är svårt att kalla mig kristen, vill inte bli placerad i ett fack, vara ”religiös”. Gud är större än kristendomen, Gud är universums Gud. Alla religioner har viktiga sanningar, men jag kommer aldrig ifrån Jesus.


Person 4: Jag är uppväxt i en svenskkyrklig kristen tradition, hade jag varit uppväxt i en annan kultur hade jag nog sökt mig någon annan stans. Jag är andligt behövande och får här mina behov kärlek och tillhörighet tillgodosedda.


Person 5: Känner att jag kom in i kyrkan för att lära mig leva med min andliga relation. För att förkroppsliga den teoretiska andligheten. Att verka för Gud med min mänskliga skepnad.


Person 6: Jag har funnit ett slags avspänt mottagande i Allhelgona-gemenskapen. Därur växer ett utforskande av den kristna symbolikens innebörd. För mig består mitt liv av min personliga dans med Gud/Kärleken. Jag växer i min tro inifrån och helgar den kristna symboliken varken mer eller mindre än andra religiösa former.


Person 7: Det var på grund av en annan i min tolvstegs-gemenskap. Jag har haft mycket motstånd mot kristendomen. Jag har inte själv sökt upp kristendomen, den mer fanns att tillgå och ger mig idag mer än vad jag tidigare kunde tro. Det kom till mig, fast jag väljer ju aktivt att fortsätta gå till kyrkan och nu vill jag ej vara utan. Har inte sökt andra religiösa alternativ.


Person 8: För att få mening. Den ger mening. Nej, inga andra alternativ.


Person 9: Jag har fått en helt ny identitet och mitt liv har fått ny mening.

8. Analys

Grundtanken i hermeneutisk forskning är att verkligheten visar sig som förståelse. Sanningen ses som en process, ett skeende. Det innebär att sanningen kan visa sig i en oändlighet av samtida och framtida tolkningar.
 Detta, mitt arbete, visar en sanning, i en tid. Jag har bedrivit mitt tolkningsarbete med försök att inte förstärka de förväntningar som medvetet finns såsom samhällets och mina egna.
 Jag har i min tolkning och i min analys begrundat överensstämmelse, trovärdighet, pålitlighet och rimlighet mellan mina undersökningsfrågor och mitt undersökningsmaterial. Min enkätundersökning hade ett ganska stort bortfall och besvarades helt anonymt av en frivilligt och av sig själva utvald grupp människor, varav alla är aktiva medlemmar i Allhelgonakyrkan, Stockholm.

För att lättast redovisa vad jag kommit fram till i analysen av min undersökning presenteras resultatet här i punktform under samma frågeställningar som jag inledningsvis frågade i mina undersökningar; vem, när, hur och varför?

Vem?

Enkätundersökningsresultat:

3 av 9 var under 20 år när de sökte sig till kyrkan och/eller började tro.


2 av 9 var mellan 20-30 år när de sökte sig till kyrkan och/eller började tro.


4 av 9 var över 30 år när de sökte sig till och/eller började tro.


2 av 9 anser sig alltid ha varit troende.


3 av 9 berättar att de är konfirmerade, 1 i vuxen ålder.


1 av 9 arbetar också inom samma kyrka.


Den intervjuade före detta prästen beskriver att näst intill vem som helst kan komma att söka sig till kristendomen. Det är enligt honom ingen speciell typ av människa som oftare än andra söker sig till kyrkan i vuxen ålder. Inget yrke är heller oftare representerat än andra. Män och kvinnor söker sig också ungefär lika ofta och åldern ligger dock vanligast mellan 30-50 år.

Analysen av mitt arbete påvisar svårigheten med att bestämt svara på vem den människa är som har sökt sig till religionen i vuxen ålder. Men att det verkar röra sig om en ”sökande” människa av olika orsaker och av olika slag.

När?

Enkätundersökningsresultat:


Alla de svarande i enkätundersökningen har sökt sig till religionen i vuxen ålder.

2 av 9 blev religiösa i samband med konfirmation.


1 av 9 sökte sig till kristendomen efter en livskris.


2 av 9 sökte sig till kristendomen i behov av andlig hjälp.


1 av 9 sökte sig till kristendomen som ett naturligt steg i sin andlig utveckling.


1 av 9 sökte sig dit på grund av en saknad efter villkorslös kärlek.


2 av 9 sökte sig dit av övriga skäl.


Den före detta prästen i min intervju beskrev många olika tillfällen eller tidpunkter i en människas liv då man kan tänkas söka sig till kristendomen, kyrkan och Gud. Till exempel efter någon sorts förlust som dödsfall eller skilsmässa, som en naturlig del i ens livsutveckling eller på ålderns höst då man börjar närma sig döden. Men man kan också konvertera av kärlek till någon som är kristen eller få hjälp ur ett missbruk av något slag.

Analysen av mitt arbete kan påvisa att man kan urskilja två grupperingar av när man sökt sig till kristendomen:


1. Efter yttre omständigheter


Anledningen till att man sökt sig till kristendomen har med yttre omständigheter att göra såsom dödsfall, skilsmässa, missbruk eller olycka och man har hopp om att få hjälp och stöd.


2. Efter inre omständigheter


Anledningen till att man sökt sig till kristendomen har med inre omständigheter att göra, ofta beskrivet som en längtan eller ett behov inom en själv.


Hur?


Enkätundersökningsresultat:

4 av 9 upplever att de sökt Gud.


1 av 9 upplever att Gud sökt dem.


1 av 9 säger att kristendomen var det som fanns att tillgå och därför sökte sig dit och att det nu betyder mer än de först trott.


En del enkätsvar beskriver ett aktivt medvetet val och en lång föränderlig process.


Min analys påvisar två olika sätt på hur man har kommit att bli religiös:


1. Har sökt Gud

De som upplever att det var de som aktivt sökte Gud.


2. Gud har sökt dem


De som upplever att det var Gud som aktivt sökte dem.


Varför?


Enkätundersökningsresultat:


1 av 9 ville finna Gud.


1 av 9 svarade att den möter dennes behov.


1 av 9 behövde hjälp.


2 av 9 såg klivet in i kristendomen som en utveckling av sin andlighet.

1 av 9 sökte sig dit för att få mening.

Ingen av personerna i enkätundersökningen uppger att de sökt andra alternativ än just kristendomen.

Den intervjuade före detta prästen beskriver att människor enligt hans erfarenhet söker sig till kristendomen för att finna mening med sina liv, för att få svar på livsviktiga frågor, för att känna gemenskap, kärlek och tillhörighet och känna den där osynliga handen på axeln. Man vill bli en medmänniska och en del av en större helhet. Men också för att man vill hitta och leva med Gud.

Analysen av mitt arbete visar att människor söker sig till kristendomen för att möte ett personligt behov inom dem. Detta behov kan se ut och uttrycka sig på olika vis.

9. Diskussion

Jag föreställde mig alldeles i starten av detta arbete att religiös är något man antingen är sedan födelsen eller kanske senare i livet blir efter att ha blivit drabbad av någon yttre händelse som i sin tur fått en att söka sig dit. Jag tänkte mig absolut inte att man till synes helt plötsligt, mitt i livet, utan speciell yttre orsak känner att man har en inneboende längtan och törst efter religiös tillhörighet, samhörighet och gemenskap. Inte för att det lät tokigt eller orealistiskt utan bara för att den tanken för mig var helt ny och o-tänkt. Det här arbetet har öppnat mina ögon inför en helt ny religiös värld som jag inte visste existerade innan. Denna nya religiösa värld kännetecknas främst av mångfald och flerfacettering. Jag anser att syftet med min uppsats har blivit uppnått, jag har studerat och beskrivit och efter bästa förmåga försökt att förmedla den vuxna individens självvalda religiositet såsom den verkligen upplevs för den troende själv. Jag anser också att mina undersökningsfrågor har fått tillfredsställande svar. Dock har mitt undersökningsmaterial varit för magert för att ur det lyckas påvisa för denna undersökta värld allmängiltiga mönster och strukturer.


Tillhörighet är ett grundläggande mänskligt behov och kanske kommer även jag en dag känna ett behov av att tillhöra den kristna gemenskapen. Den som har sökt sig till kristendomen, blivit religiös och del i den kristna gemenskapen verkar i alla fall inte ångra sig, utan vara fullt lycklig och nöjd med sitt val. Men enkätundersökningen visar att även människor som inte aktivt eller ens av egen önskan och vilja sökt sig till kristendomen men ändå hamnat där kan komma att finna stor glädje med att det blev som det blev. Alla människor väljer inte att söka Gud, det finns även de som upplever att de bli uppsökta av Gud. Såsom Maria Küchen så målande beskriver det i sin bok att: Gud kan drabba vem som helst, när som helst. Det borde ingå i Den stora Planen att drabba just den som inte är beredd. Han kan drabba utan att den drabbade själv förstår. Han kan drabba utan att den drabbade märker det och Han kan drabba utan att den drabbade bett om det eller ens vill det.
 Att bli religiös kan närmast liknas vid en oändlig och ständigt föränderlig resa, det är såsom svaren i enkätundersökningen och Wikström i sin bok
 beskriver det en process där människan tampas ena sekunden med sig själv och andra sekunden med Gud.

Problemen jag inledningsvis hade med att finna lämpliga undersökningspersoner till min forskningsuppgift tror jag har att göra med storleken på stad. Sandviken, där jag först började leta utan resultat, är en liten stad. Den 31 december år 2006 hade man 36 798 invånare.
 Stockolm, där jag hade bättre tur och fann Allhelgonkyrkan, hade den 31 mars 2007 en befolkningsmängd på 786 509 personer.
 En större stad rymmer flera människor och ger större möjligheter att hitta människor med liknande livshistorier. I detta fall hittade jag näst intill en hel församling av människor som sökt sig dit i vuxen ålder Det är högst troligt att det även i Sandviken finns människor som blivit religiösa i vuxen ålder, men de utmärker sig inte direkt och är mycket svåra att hitta. Kanske är man också mer öppna i en storstad med saker som denna, man har sett allt hört allt och att bli religiös i vuxen ålder ses inte som något konstigt eller kanske ens ovanligt. I en mindre stad eller ett mindre samhälle, kanske man inte talar så öppet om sådana här saker och säkert händer de inte lika ofta heller, man verkar ännu inte ha märkt av ett behov av att ändra på det. Kanske kan det även vara så att man i en mindre stad redan i större utsträckning tillhör en religiös gemenskap, även om man inte är troende. Man tillhör kanske redan en församling som man besöker då och då och man har redan en etablerad kontakt som man kan utnyttja vid behov. Detta tror jag fler i en storstad saknar, man har inte denna redan denna etablerade kontakt. Möjligtvis är det också så att storstadsmänniskan, jämfört med den som bor i en liten stad, har ett större behov av att känna djupare mening med sitt liv och tillhörighet med något större än sig själv. Kanske är det lättare att tappa kontakten med sig själv, komma längre bort ifrån det som verkligen är viktigt här i livet i en storstad där möjligheterna och vägarna kan te sig oändliga. Det är nog lätt att känna sig liten och vilsen och i behov av hjälp, stöd och vägledning.

Min forskningsprocess har haft föränderlig karaktär, den har fått leva fritt och utvecklas åt det håll den behövt, inga frågor eller teorier har varit skrivna i sten. Att forskning kunde vara så roligt, så levande, så givande och mänskligt hade jag svårt att föreställa mig innan detta arbete då forskning för mig naivt oftast innebar kliniska undersökningar med tabeller, siffror, mikroskop och statistik. Jag anser att syftet med min uppsats har blivit uppnått, jag har studerat och beskrivit och efter bästa förmåga försökt att förmedla den vuxna individens självvalda religiositet såsom den verkligen upplevs för den troende själv. Mitt undersökningsmaterial har dock inte varit tillräckligt stort för att ur det lyckas påvisa för denna undersökta värld allmängiltiga strukturer.


Jag anser vidare att mina undersökningsfrågor har fått tillfredsställande svar.


Svenska kyrkan har enligt tabell 4
 från 1947 fram till år 1996 haft en nedåtgående trend i antalet nya medlemmar och enligt tabell 1
så är religionen det som är minst viktigt i en människas liv av familj, vänner, arbete, fritid, kultur, idrott, politik och religion. Vidare visar forskning också att de som väl är medlemmar inte alltid har samma religiösa uppfattning som den religiösa organisation man tillhör.
 Min enkätundersökning och min intervju visa i denna fråga motsägande fakta, för de som aktivt söker sig till religionen i vuxen ålder utgör den något av det absolut viktigaste i deras liv och de hänger sig till fullo i sin nya gemenskap.Tabell 2
 visar att 14% av de tillfrågade hade både en uttalad gudstro och var aktiva gudstjänstbesökare. Kan denna siffra ge en fingervisning om hur stor del min undersökta grupp, de som väljer att söka upp och ansluta sig i vuxen ålder, utgör totalt i vårat samhälle?

Om det skulle vara såsom Luckmann i Gustafssons bok
 hävdar att det är vår förmåga till det religiösa är det som skiljer oss människor ifrån andra varelser så kan det mycket väl innebära att det är så som Augustinus skriver: ”..ty du (Gud) har skapat oss till dig, och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig”.
 Då kommer vi alla förbli sökande, behövande människor tills den dag vi finner Honom eller Han finner oss.

10. Sammanfattning


· Den här uppsatsen handlar om att aktivt välja och bli religiös i vuxen ålder.

Det inledande syftet med uppsatsen är att studera den vuxna individens självvalda religiositet och beskriva och förmedla den så som den verkligen ter sig och upplevs för den troende själv.

Jag har i min uppsats fyra huvudfrågeställningar:

Vem? När? Hur? Varför?

· Jag har under arbetets gång intagit ett hermeneutiskt forskningsperspektiv och i och med det hermeneutiska förhållningssätt, arbetssätt och metoder och använt mig av litteraturstudier, en intervju och en enkätundersökning för att uppnå bästa undersökningsresultat.

· Analysresultaten av mitt arbete kan redovisa följande resultat i frågorna:

Vem? En ”sökare” av olika anledningar och slag.

När? Efter yttre omständigheter såsom dödsfall, skilsmässa eller dylikt.


Efter inre omständigheter, ofta beskrivet som en längtan eller ett behov.

Hur? Har sökt Gud.


Gud har sökt dem.

Varför? För att möta ett behov.
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Övriga källor:


Intervju med före detta präst inom Svenska kyrkan.


Enkätsvar från församlingsmedlemmar tillhörande Allhelgonakyrkan och Katarina församling, Södermalm, Stockholm.


Telefonintervju med diakon-assistent Mia Holmberg, Allhelgonakyrkan, Södermalm, Stockholm.


Svenska kyrkans hemsida: www.svkyrkan.se

Allhelgonakyrkans hemsida: www.svkyrkankatarina.com

Sandvikens kommuns hemsida: www.sandviken.se

Stockholms kommuns hemsida: www.stockholm.se

www.susning.nu/Augustinus

www.owewikstrom.se

Bilaga 1

Intervjufrågor


Ålder:


Anställning:


Antal yrkesverksamma år inom Svenska kyrkan:


1) Är tro ett aktivt val?


2) När söker man sig som tidigare icke-troende till kristendomen

3) Varför söker man sig dit och vad söker man?

4) Vem är man?

5) Lever man ett annorlunda kristet liv om man sökt sig dit som vuxen?

6) Har du något att tillägga?


Bilaga 2


Hej!


Mitt namn är Mao Engzell. Jag studerar till gymnasielärare i svenska och religion vid Högskolan i Gävle. Just nu håller jag på att skriva en c-uppsats om att bli religiös i vuxen ålder. Känner Du att det påståendet gäller dig, att du blivit religiös i vuxen ålder, får Du gärna hjälpa mig att besvara några frågor. Du förblir självklart helt anonym.


Svara gärna direkt på detta papper.


Tack på förhand!


1) När sökte Du dig till kristendomen och Svenska kyrkan?


Vid vilken ålder? Någon speciell tidpunkt i livet eller efter någon speciell händelse?


2) Hur gick det till när Du blev troende?


Var det ett aktivt val? Ett enkelt beslut eller en lång process? Smög det sig på, eller brakade det ner?

3) Varför sökte Du dig till just Kristendomen?

Vad tillför den för speciellt i ditt liv? Har Du sökt andra alternativ?
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� Fakta hämtad från Svenska kyrkans hemsida, www.svenskakyrkan.se.


� EVS är förkortning för The European Value Study. 


� Tabell och statistik från Skog, 2001, sid. 252 & 253.
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� Wikström,1994.
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� Gustafsson, 2000, sid.26.


� Gustafsson, 2000, sid.49.


� Tabell och statistik Gustafsson, 2000, sid. 238.


� Fakta om Allhelgonakyrkan hämtad från deras hemsida, www.svkyrkankatarina.com.


� Sammanfattning av telefonintervju med diakonassistent Stina Holmberg, Allahelgonakyrkan.


� Fakta om kursen Vuxenväg till tro hämtad från Allhelgonakyrans hemsida, www.svkyrkankatarina.com
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