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Sammanfattning: 

Uppsatsen är en jämförande kvalitativ studie där två semistrukturerade intervjuer utförts. 

Syftet med uppsatsen är att jämföra synen på ritualer och traditioner inom kristendomen och 

agnosticismen. Under uppsatsens gång har jag tagit reda på vilka ritualer och traditioner som 

en kristen och en agnostiker väljer att utföra, samt vilka skillnader det finns för innebörden i 

utförandet av dessa. Jag har att analyserat detta med hjälp av Eliades teori om att alla 

människor tillhör kategorierna helig eller profan, men att ingen människa är helt profan. 
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Förord: 
Det har varit väldigt intressant och roligt att skriva denna uppsats. Jag vill tacka de 

intervjuade som ställt upp och deltagit i ett givande arbete. Jag har fått stor inblick i hur 

personer kan tänka kring religiösa upplevelser, synen på religion och syftet med att utföra 

religiösa ritualer och traditioner.  

Jag tror att detta kommer vara bra kunskap att ha med mig i mitt framtida arbete med 

människor, inom vilket yrke jag än väljer. Genom att ha kunskap i hur andra tänker kring sin 

egen trosuppfattning får man större förståelse för att alla tänker olika.  
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Inledning: 
Till att börja med vill jag hävda att resultatet är baserat på dessa två personer och inte är en 

studie som generaliserar de två trosuppfattningarna genom svaren på mina frågeställningar. På 

grund av tidsmässiga skäl valde jag att avgränsa till en representant vardera från de två 

trosuppfattningarna. Svaren är på individnivå, vilket också resultatet, analysen och 

diskussionen är. Resultatet skulle därför kunnat bli annorlunda om andra personer intervjuats. 

Ritualer och traditioner är något som många firar och som jag själv tycker är viktigt. Därför 

var det intressant att höra hur andra ser på ritualer och traditioner och hur det kan skilja sig 

mellan olika trosuppfattningar. Jag vet många i min omgivning som ser sig själv som icke 

troende eller agnostiker, men ändå utför ritualer och deltar i religiösa traditioner. Därför var 

det extra intressant att jämföra synen och innebörden av dessa trosuppfattningar. 

Syfte och frågeställning: 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra om en kristen och en agnostiker har 

samma synsätt på traditioner och ritualer. Jag kommer även jämföra vilka ritualer samt 

traditioner den kristna och agnostikern väljer att utföra. Jag kommer också se vad det finns för 

skillnader i innebörden av dessa trosuppfattningar. Detta kommer främst att undersökas 

genom en kvalitativ intervjustudie där kristendomen och agnosticism kommer att studeras. 

Resultatet kommer sedan att analyseras och diskuteras genom en jämförande metod.  

Frågeställningar: 

• Vilka ritualer väljer en agnostiker och en troende protestant i Sverige att utföra? 

• Hur skiljer sig innebörden av deltagandet i kristna ritualer mellan en agnostiker och en 

troende protestant? 

• Hur ser synen på ritualerna ut inom kristendomen och agnosticismen? 
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Avgränsningar och definitioner 
Avgränsningar: 

Eftersom traditioner och ritualer är något som alla religioner och människor har gemensamt 

ville jag skriva om detta ämne. För att välja ut några religioner valde jag först de 

abrahamitiska religionerna, kristendom, judendom och islam. Jag märkte dock rätt fort att 

detta skulle bli ett för brett och stort ämne att skriva om. Därför fick jag avgränsa mig till 

endast en religion; kristendomen. När jag började fråga personer i min omgivning vad de hade 

för religion svarade många att de var agnostiker. Därför valde jag tillslut att jämföra dessa två 

trosuppfattningar.  

Jag kommer att börja med att se på kristendomen och agnosticismen ur ett övergripande 

historiskt perspektiv för att få bakgrundsinformation om det valda ämnet. Mina intervjuer 

kommer vara med personer som är födda och uppvuxna i Gävle. De intervjuade kommer vara 

en man och en kvinna i femtioårsåldern. Jag kommer sedan att analysera de intervjuer som 

gjorts. I slutet av uppsatsen kommer analysen och resultatet att diskuteras.  

Definitioner: 

Definitioner av ord som har använts genom hela uppsatsen kommer nedan att anges och 

förklaras för att få en bättre förståelse för vad uppsatsen handlar om: 

• Helig – Att stå i nära förbindelse med det gudomliga. 

• Profan – Värdslig utan religiöst syfte. 

• Hierofani – När det heliga manifesteras/ visas.  

• Agnosticism – en uppfattning som hävdar att kunskap om Guds existens inte är 

möjlig. 

• Ritual - en handling med symbolisk betydelse.  

• Tradition – en återkommande vana, med nedärvd erfarenhet.  
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Metod och material 
Det empiriska materialet utgör intervjuer från två personer. En protestantiskt kristen kvinna 

och en man som är agnostiker. Intervjuerna var semistrukturerade med halvöppna frågor och 

svar. Intervjuerna har skett på en neutral plats och de intervjuade har fått information om 

syftet med uppsatsen och intervjun.  

Intervjumetodik av Annika Lantz beskriver ämnet intervjuer ur ett professionellt synsätt. Hon 

diskuterar vikten av förberedelse innan intervjuerna, frågeställningar och syfte ska vara klart 

så intervjun får en stadig röd tråd och frågorna blir relevanta (Lantz 2013, 27). Lantz tar upp 

olika slags intervjuer, som kvalitativ och kvantitativa intervjuer och beskriver när det är 

lämpligt att använda vardera. Hon beskriver även när öppna, halv och helstrukturerade 

intervjuer bör göras. Till exempel öppen intervju där den intervjuade får bestämma riktningen 

på intervjun (Lantz 2013, 43). Lantz resonerar även kring etiska riktlinjer, som är ett ofta 

glömt men väldigt viktigt ämne. En viktig del i intervjun är samspelet mellan personerna, 

intervjuaren måste kunna visa att hen är intresserad av det som sägs och kunna bearbeta svaret 

till en ny fråga (Lantz 2013, 105).  

Intervjuerna som jag gjorde var kvalitativa. Kvalitativa intervjuer kan ge en känslomässig 

förståelse. När vi får höra den enskilda personens tankesätt och känslor ökar förståelsen för 

nya fenomen. En kvalitativ intervju ska vara beskrivande. Fenomenet beskrivs utifrån den 

intervjuades känslor och upplevelser (Lantz 2013, 46). Jag valde denna metod eftersom jag 

var ute efter individens egna känslor och tankar kring religiösa traditioner och ritualer. Detta 

hade jag inte kunnat få på samma sätt genom att endast läsa litteraturen.  

Förberedelser som gjordes innan intervjun var att sätta mig in i båda trosuppfattningarna och 

dess bakgrund. Jag har även läst in mig på den teori jag valt att analysera frågeställningarna 

med. Syftet med uppsatsen har klargjorts och frågeställningarna har redovisats för den som 

blir intervjuad för att personerna ska veta vad ämnet handlar om och kunna svara på frågorna 

därefter. 

Något som är viktigt för att den som blir intervjuad ska känna sig bekväm är att aktivt lyssna. 

Som nybörjare på intervjuer är det lätt att tappa fokus och anteckna eller bearbeta det som 

sagts istället för att lyssna. För att ställa nästa fråga måste vi ha bearbetat och förstått svaret på 

den aktuella frågan. Den som intervjuar måste hela tiden ha syftet av intervjun i bakhuvudet. 

Om den som intervjuar lyssnar passivt, kan den som blir intervjuad bli osäker. Därför är det 

mycket viktigt att visa att man är intresserad och att man förstår för att få så ärliga svar som 
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möjligt. För att lyssna aktivt kan vi lyssna efter det oväntade svaret. Människan lyssnar ofta 

efter det förväntade svaret och selekterar det som sägs därefter (Lantz 2013, 128). 

Det finns även en del etiska perspektiv personen som intervjuar måste ta hänsyn till. Ett 

exempel är att valet av plats där intervjun ska genomföras måste göras noga. Att genomföra 

intervjun på en plats där andra kan höra vad som sägs, till exempel en arbetsplats eller ett café 

kan göra så att personen som intervjuas känner sig osäker i sina svar. Om intervjun är 

personlig kan det vara bra att informera om frågorna innan.  

Jag har även valt att fingera namnen på de intervjuade, vilket vi tillsammans kom överens om 

innan. Detta gjorde att de båda intervjuade kände sig mer säker på att kunna svara på frågorna 

mer öppet och ärligt. 

Jag har utöver intervjumetoden använt mig av en jämförande metod. Detta eftersom jag har 

studerat och analyserat resultatet från två olika trosuppfattningar. Metoden är bra då skillnader 

och likheter ska studeras mellan två ämnen. 

De källor jag har använt mig av är de intervjuade personerna. Detta är en förstahandskälla om 

hur de upplever en specifik sak, vilket är av stor vikt då hela uppsatsen baseras på detta. 

Jag har även använt mig av litteratur som är skriven av professorer inom religionshistoria, 

kyrkohistoria, religionsvetenskap och inom metafysik. Jag tycker att detta är en bra blandning 

då ämnet behandlar kristendomens och agnosticismens bakgrund och även till viss del 

framtid.  
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Tidigare forskning 
För att jämföra synen på olika religiösa ritualer och traditioner har böcker som handlar om 

kristendomen studerats och jämförts med agnostikers tankesätt. Böcker gällande 

kristendomen och agnosticismen har använts genomgående i uppsatsen, även böcker om 

mångkulturalism och Eliades teori om det heliga och profana. 

En bok som tar upp ämnet kristendomen är Kristendomen – en historisk introduktion av 

Tarald Rasmussen och Einar Thomassen. Ett huvudtema i boken handlar om kristendomen 

från Jesus tid fram till idag. Rasmussen och Thomassen är professorer i kyrkohistoria och 

religionsvetenskap. Boken går igenom kristendomen som den blivit praktiserad och upplevd, 

till exempel ritualer, spiritualitet, mentalitet, ikonografi, symbolik och arkitektur (Rasmussen, 

Haraldssen 2007, 5). 

 Christer Hedin har skrivit en bok som heter:  Kristendomens historia i Sverige. Författaren tar 

upp viktiga händelser för kristendomen och hur religionen kom till Sverige, men också vägen 

från katolsk kristendom till protestantisk kristendom. Hedin skriver även om andra 

förgreningar inom kristendomen och hur samhället påverkade religionen. Globalisering, 

industrialisering och modernisering av samhället hade stor påverkan på Sveriges religiösa 

synsätt (Hedin 2017, 222). 

Tidigare forskning inom området som behandlar teorin om att människan aldrig kan bli helt 

profan är Eliade Mirceas bok Heligt och profant där Eliade beskriver att alla människor anses 

vara antingen heliga eller profana. Eliade skriver att det heliga bryter sig in det profana och 

visar sig som tecken och symboler (Eliade 2008, 14). Detta sker även via firanden av 

storhelger, då vi utövar våra religiösa ritualer och traditioner. Dessa traditioner ärvs i 

generationer och Eliade menar att om vi skulle sluta uppmärksamma dessa så kommer det 

heliga att försvinna. Eliade tar jakten på föda som ett exempel, genom att vi inte längre 

behöver kämpa för födan, slutar att offra till högre makter som kan hjälpa oss i svåra 

skördetider, och därför slutar vi även att tro. När samhället gör att vi inte längre behöver 

ritualer och traditioner kommer det heliga att försvinna (Eliade 2008, 127). 

I boken Agnosticism: A very short introduction finner vi en introduktion till ämnet 

agnosticism. Författaren beskriver hur agnosticismen kom till genom Thomas Henry Huxley 

och en grupp forskare, filosofer och politiker som diskuterade olika religiösa problem 

(Poidevin 2010, 19). Agnosticismen har sedan dess spridits och utvecklats. Det finns olika 

slags agnostiker, svaga och starka. Detta beror på hur stark känslan av att vi inte kan bevisa att 



 
 

10 
 

Gud existerar är. Vissa vill endast inte lägga sig i debatten, och därför benämner sig som 

agnostiker. Andra, starka agnostiker vill leva genom att ignorera religionen och religiösa 

traditioner och ritualer, detta kallas för en stark agnostiker (Poidevin 2010, 9). 

I Det mångreligiösa Sverige av Daniel Andersson och Åke Sander beskrivs de fem 

världsreligionerna, religion överlag och fenomen som sekularisering och nya religiösa 

rörelser. Bakgrunden till de olika religionerna redovisas och innebörden av olika händelser 

förklaras. Författarna skriver om sådant som påverkat de olika religionernas framväxt positivt 

och negativt. Boken är en bra överblick över världsreligionerna och dess framväxt. 

Annika Lantz bok om intervjumetodik är en bra källa att utgå från med intervjuerna och vad 

man ska tänka på innan, under och efter intervjuerna. Boken redogör för många perspektiv 

som gör att man fick en stark bild i hur intervjuer ska formas och hur man ska vara en bra 

intervjuare.  

I Det gudlösa folket av David Thurfjell beskriver han hur många anser att Sverige har blivit 

mer sekulariserat. Han beskriver hur svenskar är troende och vad det finns för olika 

trosföreställningar i Sverige, men också hur det tar sig i utryck i dagens samhälle. Han 

diskuterar under bokens gång om Sverige har blivit mer sekulariserat eller om religionen har 

ändrat karaktär.  
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Teori/ Teoretiskt perspektiv. 
Mircea Eliade var under mitten av 1900-talet professor i religionshistoria i Chicago. Han 

utvecklade under denna tid teorin om det heliga och profana. Eliade undersöker i boken 

manifestationen av det heliga i relation till rummet, tiden, naturen och den mänskliga 

existensen (Eliade 2008, 13). 

Eliade menar att människan kan vara helig eller profan. Detta är ett val som gjorts av yttre 

omständigheter som miljö och ärvda traditioner. Han menar dock att det inte spelar någon roll 

i vilken nivå människan har valt att desakralisera världen och sin existens. Ingen människa 

kommer någonsin att vara fullständigt profan (Eliade 2008, 29). Det är i vilken grad 

människan är helig eller profan som bestämmer var människan befinner sig i kosmos. Detta 

påverkar hur människan tolkar det heliga rummet. Ett exempel är kyrkan som är ett heligt 

rum. Han menar att tröskeln in till kyrkan symboliserar övergången mellan det heliga och 

profana för människor som inte är troende. Hur människan än valt att se på världen så är 

kyrkan oftast en plats där människan känner salighet. Det är som två världar som skiljer sig åt. 

Detta benämner Eliade som hierofani, när det heliga bryter sig in. Detta menar Eliade har 

förankring i historien men också andligheten, då det sades att onda andar och demoner inte 

kunde komma över tröskeln till kyrkan (Eliade 2008, 30). 

Det heliga rummet kommer tolkas annorlunda beroende på om du är helig eller profan. Eliade 

menar att om vi är heliga kommer vi att se verkligheten. Om vi är profana kan vi bara se en 

del av verkligheten och heligheten kommer utlämnas. I kaoset i kosmos får vi en fast punkt 

genom det heliga. Detta gör att en förbindelse upprätthålls genom himlen, jorden och 

underjorden. I boken Heligt och profant skriver Eliade: ´´världen kan endast uppfattas som 

´´värld´´ , som ´´kosmos´´, i den mån den uppenbarar sig som en helig värld´´ (Eliade 2008, 

59). 

Eliade beskriver tiden som två slags tider. Det finns den profana tiden, som alltid pågår och är 

vardaglig och utan religiös betydelse. Det finns också den heliga tiden som periodisk, det vill 

säga när högtider inträffar. Dessa högtidliga riter gör att människan går från profana tiden till 

den heliga tiden. Dessa riter gör att historien när riterna uppkom återspeglas i nutiden.  

Varje högtid står för en sakral händelse i det förgångna som genom detta blir närvarande. 

Eliade beskriver detta som att vi går tillbaka till den tid som var när det första framträdandet 

av traditionen eller ritualen utfördes. Den religiösa människan lever alltså i två olika slags 

tider (Eliade 2008, 64). 
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Högtider firas på grund av myter som gått i arv från generation till generation. Dessa myter är 

extra viktiga för profana människor på grund av att utan dessa blir livet meningslöst. Eliade 

tar upp ett exempel om jordbruket, där det tidigare var tradition att vi offrade till gudarna för 

ett skörderikt år. Detta gjorde att när skörden blev bra kände vi heligheten och 

betydelsefullheten. Nu för tiden är jordbruket endast en vinstdrivande motiverande 

verksamhet. Detta gör att heligheten har försvunnit ur sammanhanget (Eliade 2008, 83). 

Eliade menar att myten uppenbarar det heliga. Den religiösa människan ser sig som en 

produkt av heliga händelser och myter. Den profana människan anser att vi är formade av den 

mänskliga historien (Eliade 2008, 87). Genom att göra myter mer närvarande, vill den 

religiösa människan komma det heliga närmare och därmed leva ett heligare liv (Eliade 2008, 

91).  

Eliade anser att eftersom den heliga tiden uppmärksammas kommer alla heliga tillfällen att 

återupprepas. Detta gäller vad människor än tror på, är tiden helig kommer det att hända igen. 

Det är också därför alla religioner kan överleva samtidigt i världen. Tron på vad som händer 

efter döden, som återfödelse eller himlen, överlever på grund av den heliga tiden (Eliade 

2008, 94). 

Livet och själen beroende på vad personen tror på, lämnar kroppen när vi dör. I Eliades bok 

finns ett citat: ´´Den som inte jordats enligt seden är inte död´´. Vilket förklarar hur många 

religioner tänker kring döden. Enligt ritualer ska den döde jordas tätt inpå dödsfallet och det 

blir då en bekräftelse på att själen har ledsagats till ´´den andra världen´´ (Eliade 2008, 156). 

Till sist menar Eliade att den moderna profana människan antagit en ny existensform. Denna 

form av människan vill inte se världen i den heliga, mystiska formen, utan har desakraliserat 

världen. Den moderna profana människan behåller en del av det heliga förhållningssättet och 

traditioner. Antingen med eller utan mening. Trots att förhållningssättet och traditionerna har 

ansetts vara föråldrade och meningen förändrat karaktär, bort från det religiösa, finns grunden 

fortfarande kvar. Trots att människan förnekar och tar avstånd, kan människan inte utplåna 

historien. Detta gör att ingen människa kan vara fullt profan (Eliade 2008, 162). 
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Bakgrund: 

Kristendomen 

´´I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod 

Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de 

greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till 

er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i 

Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna 

ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” 

(Bibeln 2:1) 

Detta är början på Kristendomen. Jesus födelse och som många ansåg vara Messias, Guds 

son. Detta firas idag genom traditionerna advent och julafton. Advent betyder ankomst och 

menas vara en förberedelse för Jesusbarnets ankomst. På julafton samlas familj och vänner 

och äter julmat, ger varandra julklappar och umgås. Detta var från början ett firande av Jesus 

födelse men har utvecklats och blivit mer sekulärt (Hedin 2004, 137). 

Kristendomen började som Jesusrörelsen i Galiléen. Denna resa och tiden framåt beskrivs i 

nya testamentet. Rörelsen spred inte bara sitt religiösa budskap, utan omgavs även av 

politiska, sociala och kulturella krafter som påverkade fortskridandet av rörelsens framgång 

(Rasmussen, Thomassen 2007, 32). 

Jesusrörelsen började som en förgrening ur Judendomen. Jesus ansåg att klyftan mellan 

idealet om hur samhället skulle se ut och hur det egentligen såg ut var för stor. Jesus 

förespråkade ett samhälle där människan inte skulle behöva anpassas, behöva utöva kamp 

eller fly. Istället för att vända kritiken mot yttre omständigheter, vände Jesus kritik inåt mot 

judarna. Han kritiserade de rika, men även judiska ledare. Jesus tog då ställning till de fattiga 

och utstötta och reste runt för att hela människor. Jesus ville stå för ett slags ideal där våld är 

onödigt och alla människor är lika mycket värda (Rasmussen, Thomassen 2007, 43). 

Jesus ansågs av judarna vara en upprorsman och anklagades för förräderi. Han korsfästes i 

Jerusalem år 30 e.Kr. Efter två dagar sägs Jesus ha återuppstått. Detta är myten som ger 

mening till dopet. Dopet markerar det nya livet, genom att ta avstånd från livet innan dopet. 

Meningen är att personen som döps ska bli delaktig i Kristus. Dopet står för Jesus död, 

himlafärd och återuppståndelse. Nedsänkningen i vigt vatten symboliserar hur personen dör 
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och nollställs, när personen kommer upp ur vattnet är personen pånyttfödd och får en ny 

religiös identitet (Rasmussen, Thomassen 2007, 93). 

Från början skulle de som ville gå med i Jesusrörelsen förbereda sig tre år innan dopet kunde 

ske. Under tre år skulle personerna utbildas i Bibeln. När dessa tre år gått skulle de utsättas för 

en prövning för att se efter om deras moral och livsföring har varit den rätta. Om dessa 

godkändes skulle personerna be, fasta och vaka i några dagar innan dopet skulle hållas. Detta 

för att jaga bort onda andar (Rasmussen, Thomassen 2007, 93). 

För att bibehålla det kristna medlemskapet och stärka sin religiösa tro och identitet hölls varje 

söndag gudstjänster med nattvardsmåltid som symboliserade Jesus offer, brödet står för hans 

kött och vinet för hans blod. Genom att genomföra nattvarden blir människan delaktig i Jesus 

offerhandling (Rasmussen, Thomassen 2007, 117). 

Dessa sakrament var handlingar som skulle ge en effekt av nåd och frälsning, eftersom det var 

Kristus handlingar från början. Det sades att de som utförde dessa ritualer skulle känna en 

höjd av mänsklig existens och en priviligierad intimitet med Gud (Martin 2005, 7962). 

Konstantin, en romersk ledare under tidigt 300-tal e.kr beskrivs som en omvänd troende. Till 

en början var Konstantin tolerant mot de kristna för att skapa enhet i riket. Efter ett tag inser 

Konstantin att på sin väg till enväldet är det bra att ha kyrkans biskopar på sin sida. Han 

allierar sig därför med dessa och tillslut favoriserar han kristendomen ekonomiskt och 

ideologiskt. Konstantin ville låta sig döpas, men gjorde inte detta på grund av politiska skäl. 

Han lät dock bygga kyrkor och stödde kristna kyrkan ekonomiskt innan han dog. På 380-talet 

hade det romerska riket bytt statsreligion (Rasmussen, Thomassen 2007, 106). 

Många kristna förgreningar växte fram under alla år när kristendomen spred sig, dock 

försvann många lika snabbt. Några höll sig kvar längre, men försvann tillslut också 

(Rasmussen, Thomassen 2007, 108). Kristendomen spreds till Europa och sedan norden 

genom handelsresor och vikingatåg. Under 800-talet var kristendomen till viss del etablerad i 

Sverige. Genom spridningen drevs kyrkan i Öst och kyrkan i Väst ifrån varandra. Kyrkan i 

väst ville fortsättningsvis ha kvar påven som överhuvud. Kyrkan i öst menade att mötet var 

mellan människan och Gud. Men även kulturella aspekter som olika språk gjorde att kyrkorna 

drevs ifrån varandra och gjorde att gudstjänsterna utvecklades olika, samt att mentaliteten var 

olika (Rasmussen, Thomassen 2007, 138). 
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Detta gjorde att kristendomen delades i två. Den katolska kyrkan och den nya ortodoxa 

kyrkan. I väst ledde påven kyrkan och i öst hade varje kyrka sin egen ledare. Ortodoxa kyrkan 

betyder ´´den sanna läran´´ och tankesättet anses komma från den ursprungliga kristendomen.  

Den tredje stora förgreningen inom kristendomen är protestantismen som kom till på 1500-

talet. Människorna ansåg att påven och traditionerna hade för stor auktoritet och makt över de 

kristna. De ville gå tillbaka till den enkla och vad de ansåg vara den ursprungliga 

kristendomen. Ett exempel på vad de menade var de sju sakramenten, där de ansåg att endast 

tre av dem var heliga, vilket var dopet, nattvarden och eventuellt boten. De andra sakramenten 

ansågs vara skapad av människan och att Jesus inte var knuten till dem (Rasmussen, 

Thomassen 2007, 305). Inom protestantismen var det direkta mötet mellan människan och 

Gud i centrum och där kyrkan endast var ett redskap för detta. Den enskilda människans tro 

stod i fokus (Rasmussen, Thomassen 2007, 309). 

 

Agnosticism 

Agnosticism är tron mellan teism och ateism. Agnosticism brukar även kallas för ´´vet inte´´ 

tron eftersom agnostiker menar att det inte går att bevisa att Gud existerar, men inte heller att 

Gud inte existerar (Poidevin 2010, 8). 

Till skillnad från formella trossystem har agnosticismen inget medlemskap, inga texter och 

principer och överhuvuden. Denna trosuppfattning handlar endast om att vi inte kan veta om 

Gud existerar eller inte och om Gud skapade världen eller inte (Carnagie 2007, 19). 

Enligt Poidevin finns det svag och stark agnosticism. Svag agnosticism innebär att personen 

inte vet vad den tror, men inte heller vill kommentera vad andra tror. Stark agnosticism 

innebär att personen menar att vi inte alls kan veta om Gud existerar eller inte. Om vi inte vet 

om Gud existerar kan vi inte heller tro på innebörden av religionen (Poidevin 2010, 9). 

År 1868 skapade Thomas Henry Huxley en grupp som kallades metafysiska förbundet, där 

forskare, filosofer och politiker diskuterade religiösa problem. Det var i denna grupp ett år 

senare Huxley kom på termen ´´Lack of certainty´´ som senare blev agnosticism (Poidevin 

2010, 19). 

Huxley publicerade sin första text om agnosticism tjugo år efter myntandet av termen. Det 

hade redan då spridit sig så pass att många använde benämningen om sig själva (Poidevin 
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2010, 22). Agnosticismen kritiserades av många för att vara en täckmantel för ateister och 

ansågs underminera religioner (Poidevin 2010, 25). 

Enligt Richard Dawkin finns det två olika typer av agnostiker. Den första kallas för 

´´Temporär agnostiker i praktiken´´ och innebär att personen tror att den kommer få bevis för 

det ena eller andra och kunna ta ett beslut angående sin tro senare. Personen är då tillfälligt 

agnostiker tills bevis har tagits fram. Den andra typen kallas för ´´Permanent agnostiker i 

praktiken´´ och innebär att personen inte tror att vi någonsin kommer få bevis för den ena 

eller andra och därför har bestämt sig för att permanent vara agnostiker (Poidevin 2010, 16). 

Enligt Carnagie kan agnostiker delta i religiösa ritualer och traditioner utan att vara religiösa. 

Hon menar att det finns ett behov av gemenskap och att de finner styrka och stöd i detta. 

Dagens samhälle kräver oftast inte att vi ska bevisa en tro på Gud och det är mer öppet i 

kyrkan. Många agnostiker utför därför dessa ritualer och traditioner för gemenskapen och inte 

för den religiösa aspekten (Carnagie 2007, 19). 

Det finns också två typer av ateism. Teoretisk och praktisk ateism. Teoretisk ateism innebär 

att personen inte tror på Gud. Praktisk ateism innebär att leva utan en tro på Gud. Gud har då 

ingen plats i personens liv och personen utför inte ritualer och traditioner som är religiösa 

(Poidevin 2010, 97). 

Huxley påvisar att om en människa är permanent agnostiker ska denne leva som en praktisk 

ateist. Med detta menar han att en permanent agnostiker inte ska associera sig med religion. 

Detta innebär att personen inte ber, avgudar eller utövar någon slags religion eller religiös 

tradition. Personen lever i förnekelse att religionen existerar och därmed ignorerar den 

(Poidevin 2010, 97). 

Poidevin ger i sin bok ett exempel där temporär agnosticism kan appliceras. I boken skriver 

han om två forskare från 1960-talet som har olika hypoteser. Ena forskaren har hypotesen om 

att jorden har funnits och i stort sett varit likadan genom alla tider, den andra forskaren har 

tagit fram hypotesen om big bang. Av de två hypoteserna kom en att betraktas som trolig av 

stora delar av omvärlden. Detta skulle kunna vara en form av temporär agnosticism gällande 

hur jorden skapats. Detta innebär att temporär agnosticism hela tiden förändras till sin 

karaktär. Om du är en permanent agnostiker, kommer bevisen inte göra någon skillnad för vad 

du tror. Du kommer fortfarande tro att det inte går att bevisa det ena eller det andra (Poidevin 

2010, 14) 
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Resultat/ undersökning: 
Två intervjuer har utförts under arbetets gång, en med Olle som är agnostiker och en med 

Anna som är kristen. Intervjuerna var semistrukturerade med halvöppna frågor. Svaren har 

behandlats och både Anna och Olle har fått godkänna transkriberingen. Anna och Olle heter 

egentligen något annat. 

Olle: 

• Hur gammal är du?  52 år  

• Var kommer du från? Gävle 

• Hur benämner du din trosuppfattning? 

- Jag ser mig själv som agnostiker. 

• Är du medlem i svenska kyrkan? Om ja, Hur länge har du varit medlem i svenska 
kyrkan?  

- Jag blev medlem när jag döptes, men för ca 10 år sedan gick jag ur svenska 
kyrkan. Mestadels för att jag inte alls kan benämna mig som kristen, då kändes det 
bara onödigt att vara medlem. 

• Är du troende? Om ja, hur länge har du varit troende?  

- Jag har sen jag var liten trott på något, som jag valt att inte kalla Gud. Men nu för 
tiden tror jag bara att vi inte kan veta säkert vad som existerar och inte och vad 
´´det´´ har för makt.  

• Vilken religion tillhör dina föräldrar?  

- De var kristna. 

• Besöker du en helig plats?  

- Ja kyrkan när man blir bjuden på bröllop eller så. Kyrkogården när jag ska besöka 
mina föräldrar. Dom platserna anses väl vara heliga… 

• Medverkar du vid religiösa högtider och ritualer? Om ja, vilka och varför?  

- Jag firar jul.… och påsk i mindre uträckning. Jag tycker att den religiösa 
betydelsen har försvunnit, istället står kärleken mellan familjen i fokus. När jag var 
liten var religionen mer central, i skolan fick vi gå till kyrkan några gånger per år, 
vid påsk, jul och avslutningar. Nu har det blivit mer mångkulturellt, därför tar nog 
många avstånd från kristna traditioner. Jag medverkar alltid på dop, begravningar, 
konfirmationer och bröllop om jag blir bjuden. 

• Vilken är den viktigaste högtiden eller ritualen enligt dig? 

- Att gifta sig var stort. Det är gjorde vi i kyrkan, men det var mest för traditionens 
skull och inte religionen. Dop är viktigt för att välkomna barnet, men det går ju att 
göra på andra sätt nu för tiden. Bröllop kan göras statligt. 
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• Anser du att du är helig eller profan?  

- Jag är väldigt profan. I kyrkan kan stämningen göra att det känns heligt, men i 
grund och botten är jag profan. Det är fint med ritualer i kyrkan, men jag tycker att 
det kan göras utan religiositeten.  

• Är religionen viktig för dig? På vilket sätt?  

- Nej jag anser att man kan leva utan religion. 

• Hur tror du att folk ser på religionens betydelse i kristna ritualer och traditioner i 
Sverige idag? 

- Jag tror att det är väldigt varierande. Det finns redan en tydlig tillbakagång för 
kristendomen, jag tror att det kommer att fortsätta. Men vem vet, det kan vända 
tillbaka lika fort.  

• Hur tror du att det kommer utveckla sig i framtiden? 

- Så som intresset för religionen har utvecklats i Sverige under senare år så tror jag 
inte att kristendomen kommer att växa sig större. 

• Hur ser du på agnosticism?  

- Jag tycker att det är en väldigt bra benämning för sådana som mig, som tror att 
man inte riktigt vet om det finns någon högre makt och isåfall vad det är. Då 
slipper jag förklara vad jag står och istället säger jag att jag är agnostiker. Jag 
tycker fler och fler benämner sig på detta sätt, allt fler i min omgivning i alla fall. 

 

 

Anna: 

• Hur gammal är du?  55 år  

• Var kommer du från? Gävle 

• Hur benämner du din trosuppfattning? 

- Jag är kristen. 

• Är du medlem i svenska kyrkan? Om ja, Hur länge har du varit medlem i svenska 
kyrkan?  

- Jag har varit medlem i svenska kyrkan sedan jag döptes som liten. 

• Är du troende? Om ja, hur länge har du varit troende?  

- Jag har nog alltid trott på en Gud, mina föräldrar såg till att vi barn följde de regler 
vi har i samhället som har kristen grund, de tyckte att det var viktigt att handla mot 
andra som man själv vill bli behandlad. Senare i tonåren upptäckte jag att det finns 
mer i tron på Gud. Att hans son Jesus har en central roll i det vi tror på och att det 
faktiskt är möjligt att ha en riktig relation med honom. Jag har sedan dess utvecklat 
en allt större tro på Gud och hans son Jesus. Min tro är numera livsviktig för mig. 
Jag kan inte tänka mig att leva utan den. 
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• Vilken religion tillhör dina föräldrar?  

- De var medlemmar i Svenska kyrkan, kristna och trodde på en Gud som skapat 
jorden och människorna.  

• Besöker du en helig plats?  

- Jag anser att man kan möta eller prata med Jesus överallt. Det behöver inte vara på 
någon särskild plats. Jag går i kyrkan i stort sett varje söndag och kanske kyrkan 
kan anses vara en helig plats… 

• Medverkar du vid religiösa högtider och ritualer? Om ja, vilka och varför?  

- Jag går på gudstjänst i stort sett varje söndag. Jag firar också julafton och påsk. Det 
betyder mycket för mig att möta de andra, min familj och dem i min församling 
och att vi tillsammans visar vår kärlek och glädje till varandra som syskon och 
gemensamt till vår Gud. Det är viktigt att vi minns Jesus och vad han gjort för oss 
människor. Jag brukar be och visa extra mycket kärlek på högtiderna, jag är så 
tacksam för allt Gud gett mig. 

• Vilken är den viktigaste högtiden eller ritualen enligt dig? 

- Dopet och nattvarden. Dopet för att man kommer nära Gud och barnet och 
nattvarden för vi kommer nära Jesus.   

• Anser du att du är helig eller profan?  

(Anna valde att inte svara på denna fråga). 

• Är religionen viktig för dig? På vilket sätt?  

- Religionen är inte viktig men relationen till Jesus är livsviktig. Han är som en kär 
och värdefull vän som jag småpratar med varje dag och ber om hjälp och stöd hos. 
Jag får styrka, mod och frimodighet genom att vara i hans närhet. Jag läser Bibeln 
kontinuerligt eftersom jag anser att den är Guds ord och berättar om Jesu liv och 
lära. Att läsa Bibeln ger goda tankar och frid i hjärtat. Det borde fler göra; Ett råd 
från mig. Prova gärna!  

• Hur tror du att folk ser på religionens betydelse i kristna ritualer och traditioner i 
Sverige idag? 

- Jag tycker mig se en positiv utveckling i den unga generationen i Sverige, där allt 

fler söker sig till kyrkan och dess innebörd.  

• Hur tror du att det kommer utveckla sig i framtiden? 

- Jag tror att många kommer vända sig till religionen i framtiden när det kommer 
stora kriser.  

• Hur ser du på agnosticism? 

- Det är bra. Jag tycker om att de personerna är öppna för frågan och inte bara 
avvisar religionen som många andra gör.  



 
 

20 
 

Analys 
Vilka ritualer väljer en agnostiker och en troende protestant i Sverige att utföra? 

Anna, som är kristen firar högtider som julafton och påsk. Dessa högtider firar Anna genom 

att umgås med sin familj och minnas Jesus och hans offerhandlingar. Anna ber extra mycket 

till Gud under dessa högtider för att visa sin kärlek och tacksamhet för allt hon uppnått och 

fått i livet. Eliade skriver att det heliga även kan manifestera sig i stenar och träd, beroende på 

vem som betraktar dessa. Han menar att det ligger i betraktarens öga om något är heligt, inte i 

objektet i sig. Detta kallar Eliade för hierofani, något som blir en symbol för det heliga 

(Eliade 2008, 21). 

Ritualer som Anna medverkar vid är dop, begravning, konfirmation, bröllop och nattvard. 

Anna tycker att dopet och nattvarden är det viktigaste ritualerna att följa. Hon besöker kyrkan 

varje söndag för att tillsammans med andra församlingsmedlemmar visa kärlek och glädje 

inför Gud.  

Olle som är agnostiker firar också högtider som julafton och påsk, han firar genom att umgås 

med sin familj och vänner. Olle tycker att den religiösa betydelsen har försvunnit från 

högtiderna, han menar att högtiderna nu firas som en tradition där familjen och kärleken till 

varandra står i fokus. Olle tror att detta beror på att Sverige har blivit mer mångkulturellt och 

att religionen inte står i fokus i samma utsträckning som när han själv var yngre, till exempel 

när han gick i skolan och klassen gick till kyrkan vid påsk, jul och avslutningar. Eliade 

förklarar detta genom symbolen om det heliga trädet eller stenen. Ritualerna och traditionerna 

har tappat sin helighet för Olle och är inte längre hierofanier.  

Ritualer som Olle medverkar vid är dop, begravning, konfirmation och bröllop. Olle är gift, 

men skulle inte utföra några andra ritualer själv, dock medverkar han när andra utför dessa. 

Olle anser att han gifte sig av tradition och inte av religion. Olle anser att han är profan i 

vardagliga livet men vid utförandet av ritualerna gör stämningen nästan så att det känns heligt. 

Varför det är så kan han inte förklara. Olle tycker att dop, begravning och bröllop är fint, men 

att det kan utföras utan inblandning av religiositet. Dopet är som ett välkomnande av barnet 

och kan ersättas med en ceremoni hemma där barnet får firas och får sitt namn. Bröllop kan 

också utföras statligt. 
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Enligt Poidevin skulle Olle vara en permanent agnostiker i och med att han anser att det inte 

går att bevisa att Gud finns, men inte heller att Gud inte finns. Eftersom Olle är permanent 

agnostiker ska han leva utan någon religiös innebörd, som ritualer och traditioner. Han ska 

leva i förnekelse att religionen existerar, vilket Olle i mycket gör. (Poidevin 2010. S 97) Olle 

utför dock några högtider med religiös bakgrund och bevittnar några ritualer, detta gör att han 

inte lever precis som en agnostiker enligt Poidevin bör göra. Poidevin menar att om Olle utför 

dessa ritualer är det en bekräftelse på att bakgrunden till dem stämmer, vilket Olle inte tagit 

ställning till. 

Eliade menar att det finns två olika slags tider, den heliga tiden och den profana tiden. Den 

profana tiden är som en nutida evighet, och den heliga tiden där vi återskapar historia och 

myter med traditioner och ritualer. Myterna ger återigen liv till gudarna som är med en i den 

heliga tiden (Eliade 2008, 91). 

Genom Eliades teori om tiden kan vi se att Anna lever i den heliga tiden och Olle i den 

profana tiden. Eliade menar dock att vi aldrig kan bli helt profana, vilket styrks av Olles 

traditionsfirande av julafton och påsk. Även om anledningen till firandet är olika mellan Anna 

och Olle så firas högtiden, vilket har samma bakgrund. Olle är även kyrkligt gift, vilket är en 

religiös ritual.  

Hur skiljer sig innebörden av deltagandet i kristna ritualer mellan en agnostiker och en 

troende protestant? 

Bakgrunden till varför en högtid eller ritual utförs kommer också alltid att vara samma. Varför 

ritualen skapades kan inte ändras, även om anledningen till att den utförs nu förändras. Anna 

utför ritualen för att komma närmare Gud, att känna närvaron. Olle utför ritualen som en 

tradition där myten är bortglömd. Eliade menar att när dessa ritualer och högtider utförs på ett 

sätt där myten inte framhävs kommer meningen med ritualen att skapa en känsla av 

värdelöshet hos människan. Ritualen i sig kommer alltid att vara helig, då bakgrunden inte 

kan ändras, känslan i ritualen kommer dock förändras (Eliade 2008, 92). 

Stämningen i kyrkan är en gemensam nämnare för både Anna och Olle. Olle som tycker att 

ritualerna inte har något med religiositet att göra tycker sig ändå känna den heliga stämningen 

i kyrkan. Detta förklarar Eliade som en övergång mellan det profana och det heliga rummet. 

Tröskeln symboliserar alltid en övergång till hur vi kommer att vara, till exempel när vi går in 

i någons hem. Så fort vi har stigit över tröskeln kommer vi agera annorlunda, kanske vara mer 
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försiktiga och visa mer vördnad. Detta gäller också kyrkan, så fort vi kommer över tröskeln 

kommer vi känna saligheten omkring oss, även om vi inte är religiösa (Eliade 2008, 31). 

På frågan om de intervjuade besökte en helig plats svarade Anna att hon kunde prata med 

Jesus överallt och inte behövde en speciell plats, men att kyrkan anses helig och den besöker 

hon minst en gång i veckan. Olle svarade att kyrkan och kyrkogården anses heliga och där 

brukar han vistas vid speciella tidpunkter. Anna menar alltså att platsen inte spelar någon roll, 

hon tycker att heligheten finns överallt, så fort hon talar med Jesus. Olle menar att vi måste 

stiga över den heliga tröskeln för att känna heligheten. 

För Anna är dopet och nattvarden de viktigaste ritualerna. Hon menar att det viktigaste för 

henne är gemenskapen mellan människor; hennes familj och andra församlingsmedlemmar. 

Hon vill att Jesus ska känna kärleken som de sänder.  

Hur ser synen på ritualerna ut inom kristendomen och agnosticismen? 

Anna utför ritualer och traditioner ofta, hon tycker dopet och nattvarden är viktigast. Detta är 

även de två viktigaste ritualerna inom protestantisk kristendom och där man anser att 

personen kommer närmast Gud och Jesus. Detta är väldigt intressant då Olle tycker att den 

viktigaste ritualen var bröllopet. Detta kan påvisa att synen på ritualer och traditioner upplevs 

annorlunda inom de båda trosuppfattningarna. Anna utför ritualerna för att komma närmre 

Gud och Jesus och Olle för traditionens skull, han kan dock känna salighet när han utför vissa 

ritualer.  

Under högtider förhåller människan sig olika till tiden än i vanliga fall, vilket gör att 

människan kan känna sig närmre Gud och känna heligheten som personen kanske inte känner 

före och efter ritualen. Heliga personer kommer förhålla sig till tiden där ritualen skapades 

och känna samhörigheten med ursprunget. Den profana människan kommer kanske känna 

salighet, för att detta framkommer i en hierofani. Känslan av myterna skapar en känsla av 

salighet (Eliade 2008, 74).  
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Diskussion 
Efter en inblick i Kristendomen och agnosticismen genom den bakgrundsfakta som tas upp 

tidigare i uppsatsen kommer jag diskutera de båda religionerna och de svar som gavs efter 

intervjuerna.  

I dagens samhälle finns det många som tar avstånd från kristendomen. Detta har många 

orsaker. En av orsakerna är att Sverige börjar bli mer mångkulturellt, men också för att 

vetenskapen och forskningen går framåt i rasande fart inom medicin, teknik och hur världen 

ser ut. Religiösa frågor som ställdes för flera hundra år sedan står fortfarande obesvarade, det 

går inte att bevisa om Gud finns och hur han skapat världen. Detta gör att många tar avstånd 

istället. Till skillnad från andra länder där många benämner sig som ateister, är det många i 

Sverige som är öppna för tron på någon högre makt. Många vill ta avstånd från att säga att de 

är kristna fast de tror på en högre makt, detta för att de ofta inte besöker gudstjänster eller 

utför ritualer och traditioner som tillhör kristendomen (Hedin 2017, 299). 

Hedin skriver i Kristendomens historia i Sverige om att religion får mer anhängare om det 

erbjuds i två olika varianter, en för de mest hängivna och en variant för vanligt folk. När 

protestantismen kom till Sverige försvann klosterlivet och därmed den hängivna varianten. 

Istället blev de två varianterna troende och namnkristen. Namnkristna blev då den lägre 

troende varianten och underkändes av de riktigt troende. Detta gjorde att kulturkristna i 

Sverige kände sig förkastade av de hängivna troende. Detta skapade en stor klyfta mellan de 

olika varianterna och många slutade då att benämna sig som troende (Hedin 2017, 299). 

Jag tror att skillnaden mellan kristna och agnostikers tankesätt påverkar synen på samhället 

och därmed hur de vill utöva sin trosuppfattning. Det påverkar även hur de vill utföra kristna 

ritualer och traditioner. Till exempel ville Jesus skapa en förändring i samhället utan våld. I 

dagens samhälle där terrorism är ett vanligt fenomen och ett stort debattämne påverkas många 

att se på problemet ur en specifik vinkel.  

Andersson och Sander skriver att vi delas in i olika grupper beroende på politisk åsikt, 

religion, etnisk bakgrund, yrke, klass, färdigheter och kön. Detta skapar ett tolkningsmönster 

och påverkar hur vi kommer tänka, känna och agera.  Det kan också påverkas av kriser och 

trauman. För att förstå hur andra tänker och agerar behöver vi uppfylla särskilda 

tolkningsmönster (Andersson, Sander 2015, 44). 
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Som jag ser det, är det många som inte har förmågan att förstå varför olika grupper väljer att 

tro på ett visst sätt. Detta skapar ännu större klyfta mellan olika trosuppfattningar. Jag 

upplever att denna klyfta skapar konflikter som i sin tur leder till att fler tar avstånd från 

religion. 

Anna nämner: ´´ Religionen är inte viktig men relationen till Jesus är livsviktig. Han är som 

en kär och värdefull vän som jag småpratar med varje dag och ber om hjälp och stöd hos´´.  

I min åsikt kan Anna genom att ha en relation till Jesus välja att se på samhällsproblem på ett 

visst sätt. Agnostikern väljer att se på samhällsproblem på ett annat sätt eftersom den påverkas 

av likasinnade vänner. Detta tror jag även påverkar hur vi väljer att utföra de kristna ritualerna 

och traditionerna.  

I dagens samhälle tar inte religionen lika stor plats och detta tror jag speglar vilka ritualer vi 

väljer att utföra. Till exempel nattvarden som symboliserar Jesus kött och blod, detta är en 

ritual många agnostiker valt bort, kanske för att Jesus inte är aktuell i deras vardag på samma 

sätt som för kristna. Dopet och giftermålet är ett aktivt val av tradition och görs endast en 

gång vilket betyder att vi inte behöver vidhålla något hela livet. Splittringen bland de kristna 

har gjort att många frikyrkor och nya religioner skapats. Intresset för det andliga har även fått 

större spridning när kristendomen falnat i Sverige. Kyrkan i Sverige har också förändrats och 

erbjuder två typer av kristendomen, vilka är: den hängivna och den öppna formen. Den öppna 

formen blir allt mer vanlig och innebär att vi kan välja fritt vilka kristna traditioner och 

ritualer vi vill utföra (Hedin 2017, 303). 

I och med att kristendomen har varit så pass flexibel har religionen överlevt genom alla tider. 

Dock har Sverige under det senaste århundrandet blivit mer sekulariserat och kristendomen 

har förlorat sitt dominerade inflytande över delar av samhället, till exempel utbildning, moral, 

rättssystem, normer och kultur. Detta är bland annat en konsekvens av privatiseringen av 

religionen och gör att religionen minskar i det offentliga rummet och därmed i det privata 

rummet (Andersson, Sander 2015, 395). Detta är något som jag tycker mig kunna se stor 

skillnad på på några få år. Som Olle nämnde i sin intervju så gick han till kyrkan med sin 

klass vid religiösa högtider när han var yngre. Detta har mer och mer försvunnit. När jag var 

mindre gick vi till kyrkan med klassen vid avslutningar och religiösa högtider. Nu för tiden är 

det många skolor som valt att ta bort detta, eftersom de inte längre förutsätter att alla är 

kristna. Detta tycker jag påvisar att kristendomen förlorat sitt dominerande inflytande på 
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utbildning och kultur. Jag tycker att detta är bra, då ingen pressas till att utföra religiösa 

handlingar. Detta gör att den öppna formen av kyrkan kan användas mer.  

David Thurfjells tar upp detta ämne i sin bok Det gudlösa folket. Thurfjell diskuterar hur 

människor i Sverige idag väljer att fira olika religiösa traditioner och ritualer, men väljer att 

inte benämna sig som kristna. Thurfjell beskriver förhållandet mellan svenskar och religionen 

som motsägelsefull, eftersom vi till stor del vill utöva den kristna tron, men väljer att benämna 

oss som icke troende. År 2015, drygt sextio år efter att det blev lagligt att gå ur svenska 

kyrkan var det fortfarande 66% av den svenska befolkningen som var betalande medlemmar. 

Trots detta ses Sverige som ett av de mest sekulariserade länderna (Thurfjell 2015, 21). För att 

vara aktiv religiös räknas det att personen går i kyrkan minst en gång i veckan, ber 

regelbundet eller ser sig själv som religiös. De aktiva religiösa beräknas vara 44% av de 66% 

betalande medlemmarna i den svenska kyrkan (Thurfjell 2015, 29 Detta påvisar att många 

som anses vara icke religiösa ändå är med i svenska kyrkan och många av dessa utför även 

kristna ritualer och traditioner. Det innebär att syftet och innebörden av ritualerna som är 

annorlunda mellan kristna och agnostiker, inte utförandet. Olle berättade i intervjun att han 

valt att gifta sig i en kyrka, detta trots att han inte var aktivt religiös. Nu benämner han sig 

som agnostiker men går ändå till kyrkan vid bröllop, dop och begravning. Vid speciella 

tillfällen, men också katastrofer, väljer många att samlas i kyrkan för att be och känna 

samhörighet med människorna omkring sig. Detta innebär att det finns ett stort intresse för att 

söka efter mening och sammanhang vid sådana händelser. Detta kan också vara en anledning 

till att människor som inte är religiösa utför ritualerna, för att känna mening och sammanhang. 

Detta är också vad Olle nämnde i intervjun, han utför kristna ritualer och traditioner för att 

känna samhörighet med sin familj. 

Vi kan även se den ökade sekulariseringen ur ett annat perspektiv, detta är att religionen 

endast ändrar form. Från 1960-talet har religionen i Sverige förändrats drastiskt. Många nya 

kristna samfund har bildats, men även förekomsten av icke kristna religiösa rörelser. Detta på 

grund av att många sökte sig till en ny form av rörelse när de uteslutit den kristna tron. 

Rörelser som bildades under 60-talet är bland annat Guds barn, Transcendental Meditation 

och new age (Andersson, Sander 2015, 480). Många tror även på andlighet, detta anses vara 

en relativt stor trosuppfattning.  

Många som är med i svenska kyrkan kan fortfarande vara agnostiker, men väljer att fortsätta 

utforska sin tro. Så länge som man enligt Poidevin inte är permanent agnostiker kan vi 
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fortsätta utforska vår trosuppfattning. Jag håller med om detta, då Olle som är agnostiker 

väljer att till viss del gå i kyrkan. 

Egna tankar: 

Kristendomen har reformerats och formats av samhället under alla tider. Jag tror att dagens 

religiösa form har präglats av hur samhället ser ut idag. Idag är samhället format efter att 

människor ska sträva efter det perfekta livet. Sociala medier står mycket i fokus och skapar 

värderingar som säger att vi ska ha en bra utbildning, jobb, fin lägenhet, bra sambo och många 

vänner. Denna stress gör att religionen inte får lika stor plats i människors liv. Ritualer och 

traditioner som utförs en gång eller sällan har därför stannat kvar, medan att gå i kyrkan varje 

söndag, be eller ta nattvard som görs ofta tar för mycket tid. Jag tror att många ritualer och 

traditioner försvunnit på grund av detta. Vi människor väljer ofta att identifiera oss med vad 

vi jobbar med, var vi kommer från eller något vi valt att framhäva i vår kultur. Många som 

kommer från andra länder och lämnat jobb, familj och kultur bakom sig för ett liv i Sverige, 

väljer då att istället fokusera på religionen eftersom det ät något de kan identifiera sig med i 

ett nytt land. Jag anser att Sverige har blivit mer sekulariserat eftersom fokuset har förflyttats 

och ligger på så många andra saker, att religionen hamnar i bakgrunden.  

Jag tycker mig kunna se en ökning av agnosticismens tankar, dock är det många som ändå tar 

avstånd från att kalla sig agnostiker. Jag tror att många väljer att benämna sig som icke-

troende för att inte binda upp sig till en grupp. Att få utöva vilka traditioner och ritualer som 

helst utan att någon ska påpeka att det inte går inom den trosuppfattningen man benämner sig 

som. Det är nog många gånger lättare att ta en diskussion om varför en person är icke troende 

än varför en person är agnostiker.  

Många definierar religion som att religiösa människor lever med övertygelsen att allt de gör 

ska göras efter den existentiella övertygelsen. Trosläror, dogmer och myter resulterar i hur 

någon kommer tänka och agera. I boken det mångreligiösa Sverige förklarar författaren 

Smiths teori om att vi plockar från våra trosläror, dogmer och myter och lägger i en korg. 

Korgen symboliserar varför vi tar det beslut vi gör. Varje val får en egen korg med olika 

normer och värderingar. Detta gör att vi själv kan välja hur vår tro ser ut och att den kan 

variera (Andersson, Sander 2015, 52). Jag finner detta rimligt och anser att detta är ett bra 

tankesätt. Detta gör att ingen behöver ta ställning till religiösa trosuppfattningar. Människor 

kan tro på delar av varje religion utan att bli ifrågasatt. Jag anser att många i Sverige redan gör 

detta, eftersom vi väljer speciella tillfällen då vi vill gå i kyrkan. Vi väljer även vilka ritualer 
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och traditioner vi vill utföra. Detta kan vi i Sverige göra eftersom vi är så pass sekulariserade. 

Jag tror att när olika trosuppfattningar minskar i mängd, kommer det tillslut att komma en 

vändpunkt. Denna vändpunkt kommer att innebära att människor börjar visa intresse för 

religioner igen. Eliade skriver att människan kommer leva ett meningslöst liv om vi slutar 

utföra ritualer och traditioner som håller heligheten närvarande. Jag tror inte att livet blir 

meningslöst, men jag tror att tanken på att det finns något eller någon som lyssnar på oss och 

vad vi gör, ger människor lite mer hopp och därmed bättre livskvalitet.  
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Slutsatser, avslutning och framtida forskning 
 

Slutsatser och avslutning: 

En kristen troende protestant i Sverige väljer att utföra ritualer och traditioner som gör att 

personen kommer närmare Gud och Jesus. De viktigaste ritualerna är enlig den intervjuade 

dopet och nattvarden. Dopet för att barnet ska återfödas som Jesus gjorde när han återuppstod 

och när barnet är återfött får det en ny religiös identitet. Detta är alltså en ritual som gör att 

barnet kommer närmre Jesus. Nattvarden symboliserar Jesus kött och blod och hans 

offerhandling genom att korsfästas. Bakgrunden till ritualerna och traditionerna är alltså i 

fokus.  

En agnostiker väljer att utföra ritualer och traditioner som anses vara skapad av människan 

och inte står i direkt kontakt med Gud och Jesus. Agnostikern valde att utföra bröllopet och 

kristna traditioner som jul. Dessa traditioner har en kristen bakgrund, men agnostikern ansåg 

att gemenskapen med familjen och kärleken dem emellan var större än historien bakom dem. 

Bröllopet utfördes av tradition och inte av religiösa skäl.  

Framtida forskning: 

Framtida forskning inom ämnet skulle kunna göras genom ett större perspektiv inom samma 

frågeställningar. Detta skulle kunna göras genom mer insamlat material från fler intervjuade 

personer. Det skulle även vara intressant att få svar på varför icke troende väljer att utföra 

ritualer och traditioner som från början är religiösa.  
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